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1. ĮSTAIGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
Misija
Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – bibliotekos) misija yra teikti
visuomenės nariams nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei naujų
informacinių technologijų, lavinti bendruomenę, atveriant jos nariams žinių, informacijos ir
kultūros pasaulį, būti patraukli, patogi vieta darbui, saviraiškai ir poilsiui bei visą gyvenimą
tobulėti skatinanti bendruomeniška įstaiga.
Tikslai
Didinti bibliotekų įvaizdžio
patrauklumą visuomenei ir
socialiniams partneriams.
Sukurti bibliotekoje
palankias sąlygas gyventojų
mokymuisi visą gyvenimą.

Formuoti. Formuoti teigiamą požiūrį į
skaitymą, bei gerinti
kultūrinį gyventojų
raštingumą, pasinaudojant
naujosiomis
technologijomis.

Kurti ir

Kurti ir plėtoti naujas
elektronines bibliotekų
paslaugas, užtikrinti viešą
prieigą prie bendruomenės
poreikius atitinkančio
skaitmeninio turinio ir
tobulinti gyventojų įgūdžius
juo naudotis.
Mažinti gyventojų socialinę
ir skaitmeninę atskirtį,
didinant bibliotekos
paslaugų prieinamumą.

Uždaviniai
 Atskleisti bibliotekų tinklo privalumus, tenkinant
vartotojų poreikius.
 Atskleisti bibliotekų teikiamų paslaugų plėtros ir naudos
visuomenei potencialą.
 Bibliotekų išteklius ir teikiamas paslaugas integruoti į
formalius švietimo procesus bei priemones.

Dalyvauti vaikų neformaliojo švietimo procesuose,
sudaryti bibliotekoje palankias sąlygas individualiems
gebėjimams atskleisti bei realizuoti specialiuosius
poreikius.

Sukurti bibliotekose lanksčias sąlygas gyventojams
gauti informaciją, gilinti žinias ir mokytis.
 Ugdyti vaikų ir jaunimo norą skaityti, domėtis literatūra
bei kokybiškai leisti laisvalaikį skaitymą skatinančioje
aplinkoje.
 Sudaryti gyventojams prieigą prie kokybiškų, aktualių,
meninę, kultūrinę ir mokslinę vertę turinčių
informacijos išteklių bei skatinti suaugusius jais
naudotis.
 Plėsti kultūros, švietimo, meno ir kitose srityse dirbančių
valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų socialinę
partnerystę, įgyvendinant skaitymo skatinimo iniciatyvas
ir formuojant teigiamą požiūrį į skaitymą.
 Plėsti elektronines bibliotekų paslaugas, užtikrinant
bibliotekų teikiamų paslaugų gyventojams prieinamumą
skaitmeninėje erdvėje.
 Atnaujinti ir sukurti vartotojų poreikius atitinkančią
viešąją interneto ir informacijos prieigos infrastruktūrą
bibliotekose.
 Ugdyti bibliotekininkų, kaip naujų elektroninių paslaugų
ir produktų skleidėjų gyventojams, kompetencijas.
 Didinti gyventojų nuolatinio skaitmeninių įgūdžių
tobulinimo galimybes bibliotekose.
 Per bibliotekų informacinę ir edukacinę veiklą skatinti
socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę
integraciją.
 Sukurti pozityvią ir bendruomeniškumą skatinančią
aplinką bibliotekose, pritaikyti ją įvairiems vartotojų
kultūriniams ir informaciniams poreikiams.
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2. ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
Miesto savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklo struktūra
Savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 6 filialai.
Viešoji biblioteka turi 5 funkcinius skyrius: Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo,
Abonemento, Informacijos, Vaikų literatūros bei Metodikos.
Viešosios bibliotekos filialai yra 6: dvi vaikų bibliotekos – „Žiburėlis“ ir „Šaltinėlis“,
Parko biblioteka, aptarnaujanti suaugusius, Šiaurinė, Smėlynės ir „Židinio“ bibliotekos
aptarnauja ir suaugusius, ir vaikus.
Visos bibliotekos, išskyrus „Žiburėlį“ ir Šiaurinę, dirbo su viena poilsio diena. Visų
bibliotekų prieiga yra pritaikyta neįgaliesiems.
Personalas
Bibliotekos administraciją sudaro 4 darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotoja (su
aukštuoju universitetiniu išsilavinimu), direktoriaus pavaduotoja ūkiui (su aukštuoju
neuniversitetiniu išsilavinimu), vyr. buhalterė (su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu).
2019 m. tinklo bibliotekose dirbo 59 darbuotojai (59 etatai), 42 iš jų – profesionalūs
bibliotekininkai (41,75 etato). Pagal išsimokslinimą 31 (73,8 proc.) – su aukštuoju
universitetiniu, 5 (11,9 proc.) – su aukštuoju neuniversitetiniu ir 6 (14,3 proc.) – su aukštesniuoju
išsilavinimu.
Viešojoje bibliotekoje dirba 20 profesionalių bibliotekininkų: 16 (80,0 proc.) – su
aukštuoju universitetiniu, 2 (10 proc.) su aukštuoju neuniversitetiniu, 2 (10,0 proc.) – su
aukštesniuoju išsilavinimu.
Filialuose dirba 22 profesionalūs bibliotekininkai: 16 (72,7 proc.) – su aukštuoju
universitetiniu, 2 (9,1 proc.) su aukštuoju neuniversitetiniu, 4 (18,2 proc.) – su aukštesniuoju
išsilavinimu.
Iš 17 techninio ir aptarnaujančio personalo darbuotojų 6 yra kvalifikuoti specialistai. 4 iš jų
– su aukštuoju išsilavinimu, 2 – su aukštesniuoju. 2018 m. aptarnaujančio personalo darbuotojų
buvo 10.
Darbuotojų kaita buvo minimali. 2019 metų pabaigoje pagal LR DK 56 str. 2 dalį buvo
nutraukta darbo sutartis su I. Dudėniene – Smėlynės bibliotekos vyresn. bibliotekininke,
lapkričio mėn., grįžus iš vaiko priežiūros atostogų E. Gaigalei, atleista laikinai dirbusi R.
Tunikaitienė.
Kvalifikacijos kėlimas
Kadangi vienas svarbiausių bibliotekos uždavinių yra nuolat kintančių visuomenės
informacijos ir žinių poreikių tenkinimas, o tinkamą šio uždavinio vykdymą lemia darbuotojų
kvalifikacija, jų žinios ir gebėjimai, didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui,
kompetencijų ugdymui. Žmogiškieji ištekliai yra vienas iš svarbiausių kiekvienos organizacijos
išteklių, tad svarbu juos tinkamai paruošti, gerinti jų kvalifikacinį pasirengimą, motyvuoti ne tik
darbui, bet ir tobulėjimui.
2019 m. pasižymėjo kaip tęstiniai profesinės kvalifikacijos tobulinimosi metai.
Bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvavo įvairiuose Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos, Panevėžio švietimo centro ir
kt. įstaigų ar įmonių organizuotuose mokymuose, seminaruose, konferencijose. Organizuota
nemažai (11) nuotolinių video transliacijų, kuriuose gausiai dalyvavo bibliotekos kolektyvas.
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Ataskaitiniais metais kvalifikaciją tobulino 43 bibliotekininkai, administracijos ir
techniniai darbuotojai (2018 m. – 35), dalyvavę net 56 (2018 m. – 51) kvalifikacijos kėlimo
renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose).
Vienas įstaigos darbuotojas per metus mokymams vidutiniškai skyrė 8 valandas.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

Seminaro, mokymų
pavadinimas
„Duomenų pateikimas į
VSAKIS (pažengusiems)“
„Tolygios kultūrinės raidos
įgyvendinimo regione patirtis“
„Šiaurės ministrų tarybos
biuro veiklos ir programos“
Projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ kūrybinio
paketo (naudojimosi įranga) mokymai
Informacinis renginys lektoriams, dalyvaujantiems
projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ mokymo programose
„Finansų valdymo ir paskaitos informacinė sistema
„Biudžetas VS“
„Skaitmeninė savaitė“
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu:
kas vyko, vyksta ir vyks“
„Prisijungusi
Lietuva“:
efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“
„Naujosios technologijos
mokinių ugdymui mokykloje ir bibliotekoje“
„Skrajučių, plakatų ir vizitinių kortelių maketavimas
su atvirojo kodo programa
„Inkscape“ (pradžiamokslis)“
„Nuotolinių paslaugų ir užsienio
prenumeruojamų

Trukmė
val.

Seminare dalyvavusių darbuotojų skaičius
Iš jų
Iš
kūrybinių
administracijos techninių
viso darbuotoj
darbuotojų
darbuotojų
ų
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1

0
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0

0

3

14

12

2

0

6

9

9

0

0

5

1

0

1

0

1

5

4

1

0

1

4

3

1

0

5

9

9

0

0

1

2

2

0

0

4

6

6

0

0

4

3

3

0

0
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

duomenų bazių administravimas“
„Technologijų vedliai“
„Bankas be kodų kortelių:
praktiniai patarimai“
„SELFIE Lietuvos mokyklai“
„Virtualių parodų kūrimas
nemokamais Google įrankiais“
„Nacionalinės bibliotekos
medijų ir informacinio
raštingumo ugdymo strateginių krypčių pristatymas“
„Tinklaraštininkų įrangos
naudojimas“
„Bibliotekų galimybės ir
potencialas įgyvendinant
darnaus vystymosi tikslus“
„Lietuvos
savivaldybių
viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinis asociacijos
narių susirinkimas“
„Biblioterapija ir kiti kūrybiniai metodai“
„Projektų rengimas. Praktika“
„Efektyvios komunikacijos
pagrindai“
„Panevėžio apskrities regioninės kultūros tarybos
konferencija“
„Mokymai viešųjų bibliotekų darbuotojams kompetencijų skaitymo skatinimo
srityje gerinimui“
„Pasakojame istorijas“
„Pokyčių evoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI)“.
„Gerosios patirties sklaida
Zarasų bibliotekoje“
„Skaitmeninės erdvės iššūkiai bibliotekininkų darbotvarkėje“
„Švietimo patirtis Europos
viešosiose bibliotekose“
„Skaitmeninės informacijos prieinamumas: kam to
reikia ir kaip to siekti?“
„Finansų valdymas pagal
Finansų ir apskaitos val-

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

3

2

2

0

0

2

2

2

0

0

1,5

2

2

0

0

5

4

4

0

0

6

1

0

1

0

6

2

2

0

0

4

3

3

0

0

6

3

3

0

0

2

5

4

1

0

10

6

6

0

0

10

1

1

0

0

15

1

0

1

0

6

23

17

3

3

8

6

5

1

0

2

7

6

1

0

6

2

2

0

0

3

3

0

3

0

5

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.
44.
45.

46.
47.

dymo sistemą „Biudžetas
VS“
„Lietuvos bibliotekininkų
draugijos visuotinis narių
susirinkimas“
„Panevėžio regiono bibliotekų kvalifikacinis vizitas į
Latvijos viešąsias bibliotekas“
„Lietuvos apskričių viešųjų
bibliotekų direktorių kvalifikacinis vizitas į Ispanijos
viešąsias bibliotekas“
„Paslaugų negalią turintiems asmenims plėtra:
sėkmingas bibliotekos ir
visuomenės dialogas“
„Skaitmeninių lyderių konsultantų ir bibliotekininkų
mokymai“
„Civilinės saugos mokymai“
„Viešųjų pirkimų įstatymų
pakeitimai“
„E bendruomenės TAU: atsakingas turinio skelbimas
internete ir saugus naršymas“
„Finansų
valdymo
ir
apskaitos
informacinė
sistema „Biudžetas VS
(neseniai
pradėjusiems
dirbti su sistema)“
„Dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje: pokyčiai
ir būtiniausi darbai švietimo, savivaldybės įstaigose
ir kt.“
„Efektyvus darbas komandoje“
„Savanorystės principų taikymas suaugusiųjų mokymuose“
„Skaitymo skatinimo programos ir knygų klubai skirtingoms amžiaus grupėms“
„Pažintis su vaizdo redaktoriumi – atviro kodo programa Openshot. Nuotraukų
filmo kūrimo pagrindai“
„LIBIS analizinės bibliografijos posistemis“
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48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.

56.

„Knygų konservavimo (atkūrimo) galimybės bibliotekose“
„Sensorinės įrangos naudojimas ir galimybės bibliotekoje“
„Anglų kalba pradedantiesiems“
„Anglų kalba pažengusiems“
„Įžymios Panevėžio krašto
moterys 3“
„E bendruomenės TAU: atsakingas turinio skelbimas
internete ir saugus naršymas“
„Programos „Erasmus+“
2020 m. konkurso pristatymas“
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų direktorių ir
Nacionalinės bibliotekos
susitikimas-seminaras.
„Nemokamos filmų bazės
internete: pristatymas ir patarimai“
IŠ VISO:
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2019 m. kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalis sudaro 73 proc. nuo bendro įstaigos
darbuotojų skaičiaus (2018 m. kvalifikaciją kėlė 59 proc. visų darbuotojų). Jei skaičiuotume
kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalį tik nuo bibliotekos administracinio ir kūrybinio personalo,
atmetus techninius darbuotojus, šis skaičius 2019 m. siektų net 81 proc. (2018 m. – 78 proc.).
3. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR BIUDŽETO STRUKTŪRA
2019 m. iš Savivaldybės biudžeto Kultūros ir meno programai finansuoti biblioteka gavo
731 tūkst. Eur, 2018 m. – 696,3 tūkst. Eur. 2019 m. gauta 34,7 tūkst. Eur daugiau negu 2018 m.
Be to, iš 2018 m. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio skirta 5999,22 Eur kreditiniam
įsiskolinimui padengti.
Iš valstybės biudžeto (Kultūros ministerijos) knygų įsigijimui gauta 27,07 tūkst. Eur, t.y.
0,23 tūkst. Eur mažiau negu 2018 m.
Savivaldybės viešoji biblioteka už mokamas paslaugas planavo uždirbti 3000 Eur. Planą
įvykdė 116%. Surinkome 3467,06 Eur už teikiamas paslaugas. Negauti iš biudžeto pajamų už
teikiamas paslaugas asignavimai per ataskaitinį laikotarpį – 2308,88 Eur. Iš jų virš plano
uždirbtos lėšos 467,06 Eur. Visos pajamos gautos iš pagrindinės veiklos.
2018 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų pajamų už paslaugas likutis – 1238,03 Eur, 2019 m.
gruodžio 31 d. – 2308,66 Eur.
Iš projektų ir programų gauta 12 tūkst. Eur. 2018 m. gauta 11,7 tūkst. Eur.
Ataskaitiniais metais iš savivaldybės administracijos 10 projektų gauta 11950 Eur:
 iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektui „Sveikata
išmintingųjų honoraras“ – 3000 Eur;
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 iš Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektui „Ežinios kiekvienam 4“ – 1800 Eur;
 iš Kultūros ir meno programos lėšų projektui „Literatūros ir meno kaleidoskopas“ –
3000 Eur;
 iš Kultūros ir meno programos lėšų projektui „Skaitymas kitaip“ – 1000 Eur;
 iš Vaikų ir jaunimo meno projektų finansavimui „Teatras prasideda nuo ... bibliotekos“
– 300 Eur;
 vaikų vasaros projektui „Per knygą į gamtą“ – 600 Eur;
 vaikų vasaros projektui „KiTOKIA mano vasara Žiburėlyje“ – 350 Eur;
 vaikų vasaros projektui „Nuotykių vasara Šiaurinėje bibliotekoje“ – 600 Eur;
 vaikų vasaros projektui „Vasara vaikuose – vaikai vasaroje“ – 600 Eur;
 vaikų vasaros projektui „Vasaros intriga“ – 700 Eur.
Paramos lėšų gauta – 1705,9 717,70 Eur, t.y. 988,2 Eur daugiau negu 2018 m. Iš jų:

2 proc. GPM – 616,9 Eur (2018 m. – 629,70 Eur);

UAB „Alma littera“ – 89 Eur;

UAB „Elito statyba“ – 500 Eur;

UAB „Litforina“ – 200 Eur;

UAB „EA Baltic“ – 200 Eur;

UAB „Šviesa“ – 100 Eur.
4. PROJEKTINĖ VEIKLA
2019 m., kaip ir kasmet, bibliotekos darbuotojos rengė ir įgyvendino projektus, siekiant
atnaujinti viešosios bibliotekos paslaugas, gerinant kultūros prieinamumą ir sklaidą.
Ataskaitiniais metais iš viso įvairiems fondams ir institucijoms – Lietuvos Kultūros
tarybai, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai –
pateikėme 15 projektų, kurių įgyvendinimui prašėme 84 066 Eur (žr. 1 ir 2 lent.)1.
10 projektų buvo teikti įvairiems Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skyriams:
1 paraiška – Socialinių reikalų skyriaus Sveikatos poskyriui (sveikatinimo projektų,
finansuojamų iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursui), 2 –
Kultūros ir meno skyriui (Kultūros ir meno projektų konkursui), 7 projektai – Švietimo ir
jaunimo reikalų skyriams (vaikų ir jaunimo meno projektų finansavimo konkursui, vaikų vasaros
poilsio projektų finansavimo konkursui ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programų konkursui). 4 projektai parengti ir pateikti Kultūros tarybai (Tolygios
kultūrinės raidos finansavimo konkursui). 1 paraiška teikta Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo
bibliotekai.
1 lentelė. 2019-ųjų veiklai parengti projektai
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

„Sveikata – išmintingųjų
honoraras“

2.

„KiTOKIA mano vasara
„Žiburėlyje“

3.

„Vasaros intriga“

1

Fondo ar institucijos
pavadinimas
Panevėžio m. sav. administracija.
Socialinių reikalų skyriaus
sveikatos poskyris
Panevėžio m. sav. administracija.
Švietimo ir jaunimo reikalų
skyrius
Panevėžio m. sav. administracija.
Švietimo ir jaunimo reikalų

Prašomos
lėšos
eurais
6110

Gautos
lėšos
eurais
3000

700

350

1010

700

Skaičiuojant kartu su 2020 m. veiklai 2019 m. rengtais projektais. Detalesnė informacija – 1 bei 2 lentelėse.
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4.

„Vasara vaikuose – vaikai
vasaroje“

5. „Per knygą – į gamtą“
6.

„Nuotykių vasara Šiaurinėje
bibliotekoje“

7. „Teatras prasideda nuo
bibliotekos!“
8.
9.

„Literatūros ir meno
kaleidoskopas“
„Skaitymas kitaip“

10. „E-žinios kiekvienam 4“
11. „Bibliotek@ po atviru
dangum“
12. „Būk išmanus“
13. „Tėvelis obuolį reškia „J.
Tumui – Vaižgantui 150“
14. „Prisijungusi Lietuva:
gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje
viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“

skyrius
Panevėžio m. sav. administracija.
Švietimo ir jaunimo reikalų
skyrius
Panevėžio m. sav. administracija.
Švietimo ir jaunimo reikalų
skyrius
Panevėžio m. sav. administracija.
Švietimo ir jaunimo reikalų
skyrius
Panevėžio m. sav. administracija.
Švietimo ir jaunimo reikalų
skyrius
Panevėžio m. sav. administracija.
Kultūros ir meno skyrius
Panevėžio m. sav. administracija.
Kultūros ir meno skyrius
Panevėžio m. sav. administracija.
Švietimo ir jaunimo reikalų
skyrius
Lietuvos Kultūros taryba

1100

600

1090

600

1100

600

2240

300

10670

3000

9600

1000

4430

1800

21 606

0

Lietuvos Kultūros taryba
Lietuvos Kultūros taryba

16 030
5380

0
0

Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka (Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerija,
ES fondų parama)

techninė
įranga

IŠ VISO:
Iš jų:
Iš Savivaldybės administracijos įvairių programų
Iš Kultūros tarybos programų
Iš bendruomenių tarybų
Iš Kultūros ministerijos programų
Iš ES fondų

techninė
įranga

81 066
38 050

11 950
11 950

43 016
-

0
-

15 parengtų projektų įgyvendinti buvo prašoma 84 066 Eur suma (žr. 1 ir 2 lent.).
10 projektų įgyvendinimui gautas 11 950 Eur finansavimas (žr. į 1 lent.). Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka projektui „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendinti skyrė
techninės įrangos (nešiojami ir stacionarūs kompiuteriai, planšetinis kompiuteris, rašalinis ir
lazerinis spausdintuvai, nuotraukų skeneris, grafinė planšetė, dronas, lego konstruktorius).
2019 m. gavome 2 proc. arba 280 Eur didesnį finansavimą nei 2018 m.2
Panevėžio miesto savivaldybė finansavo 5 tęstinius bibliotekos projektus, skirdama
jiems 11 950 Eur. Iš jų: 3000 Eur skirta projektui „Sveikata – išmintingųjų honoraras“; vaikų
vasaros poilsio užimtumo organizavimui (5 bibliotekų 5 projektams) gauta 2850 Eur; Kultūros ir
meno skyriui siųstas projektas „Literatūros ir meno kaleidoskopas“ finansuotas 3000 Eur;
projektui „Skaitymas kitaip“ skirta 1000 Eur; 1800 Eur finansuota neformaliojo suaugusiųjų
2

Skaičiuojant kartu su 2020 m. veiklai 2019 m. rengtais projektais. Detalesnė informacija – 1 bei 2 lentelėse.
9

švietimo programa „E-žinios kiekvienam 4“; 300 Eur. gavo neformaliojo vaikų ir jaunimo
švietimo programa „Teatras prasideda nuo ... bibliotekos!“.
2 lentelė. 2019 m. 2020-ųjų veiklai parengti projektai
Eil.
Nr.
1.

Prašomos
Projekto pavadinimas
lėšos
eurais
„Išmani biblioteka“
Lietuvos kultūros taryba
3000
IŠ VISO:
3000
Iš jų:
Iš Savivaldybės administracijos įvairių programų
Iš Kultūros tarybos programų
3000
Iš bendruomenių tarybų
Iš Kultūros ministerijos programų
Iš ES fondų
0
Fondo ar institucijos
pavadinimas

Gautos
lėšos
eurais
0
0
0
0

2019 m. pabaigoje Kultūros tarybai pateiktas projektas, skirtas 2020 m. veiklai (žr. 2
lentelę), deja nefinansuotas.
5. PARODINĖ VEIKLA
Panevėžio m. savivaldybės viešoji biblioteka neturi atskirų patalpų meno ar literatūros
parodoms eksponuoti, jos eksponuojamos bendroje erdvėje, kur skaitytojai renkasi knygas arba
skaityklose, todėl parodas nemokamai gali apžiūrėti visi bibliotekose besilankantys lankytojai.
Parodos eksponuojamos 8 bibliotekose.
Per metus bibliotekose parengtos 247 literatūros ir meno parodos, 4 iš jų - virtualios,
vidutiniškai per mėnesį – 2 parodos. Daugiausia parodų surengta vaikų literatūros skyriuje
„Žalioji pelėda“ – 46, Šiaurinėje bibliotekoje – 53.
Parodų pagal žanrus neskirstome. Bibliotekose rengiamos literatūros, istorinių dokumentų,
kolekcijų pristatymo, meno ir fotografijos ir kitokios parodos. Skiriame tik parodas vaikams ir
suaugusiems. Surengtos 148 parodos vaikams, 99 suaugusiems.
Bibliotekose savo darbus eksponuoja Panevėžio dailės mokyklos, Moksleivių namų
būrelių, V. Mikalausko menų mokyklos, mikrorajonų mokyklų ar ikimokyklinio ugdymo įstaigų
auklėtiniai ar pavieniai mažieji kūrėjai – jiems tai svarbi vieta parodyti savo kūrybą plačiajai
visuomenei.
Daug parodų eksponuoja bibliotekose veikiančių rankdarbių klubų „Laumė“ (Šiaurinė
biblioteka), „Kūrybos karuselė“ (Smėlynės biblioteka) narės, Panevėžio fotografų draugijos,
Panevėžio krašto tautodailininkų asociacijos „Pantautodailė“, VŠĮ „Dailusis ornamentas“ nariai,
M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos mokiniai, Šviesos“ specialiojo ugdymo centro dailės
studijos „Molbertukas“ lankytojai, IĮ „Jurgitėlės amatai“ ir pavieniai meninkai.
Kai kurias parodas atsivežam iš kitų miestų – Vilniaus, Radviliškio, Pasvalio.
2019 metais minėjome daug Lietuvai reikšmingų datų – jie buvo paskelbti Lietuvos
Valstybės Prezidento Antano Smetonos , J. Tumo -Vaižganto, Žemaitijos ir kitais metais.
Minėjome Baltijos kelio 30-metį. Visose bibliotekose surengtos literatūros, meno,
instaliacijų ir kitokios parodos šioms iškilioms datoms paminėti.
Miesto gimtadieniui buvo parengtos parodos:
Viešojoje bibliotekoje – virtuali paroda „Pasaulio panevėžiečiai“, skirta ir Pasaulio lietuvių
metams pažymėti , Vilmos Samackienės tapybos darbų paroda su Panevėžio miesto vaizdais,
Smėlynės bibliotekoje gimtadienio šventei skirta fotografijos mylėtojų būrelio „Prisijaukink
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fotoaparatą“ narių darbų paroda „Tik tą akimirką“ , vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ l/d
„Žibutė“ ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Mano gimtasis miestas“.
Keletas parodų buvo skirta tradiciniams amatams - meistrės Linos Bartašienės autentiškų
pirštinių paroda „Tradicinės Pasvalio krašto pirštinės”, Daivos Batavičienės riešinių paroda
„Šiluma ir grožis“ bei panevėžiečio mezgėjo Raimundo Mikuševičiaus kojinių paroda „Leisk
palinkėti šiltų Kalėdų“, kurios sulaukė didelio susidomėjimo ir gausaus svečių būrio
pristatymuose.
Bibliotekoje buvo eksponuojamos Panevėžyje ir Lietuvoje žinomų menininkų –
alternatyvios fotografijos kūrėjo Ž. Kropo, fotografų A. Repšio, S. Povilaičio , O. Butkaus, L.
Dūdienės, dailininkės I. Milaševičiūtės – Paulavičienės, menininko A. Jonušio, rašytojos ir
menininkės Ingos Kanišauskės, tautodailininkų S. Mikeliūnienės, R. Zoltnerienės, karikatūristo
R. Krištopaičio darbų parodos .
Tradiciškai rengiamos teminės literatūros parodos istorinėms, kalendorinėms datoms
paminėti, pristatomos naujos knygos. Visada nemažo susidomėjimo sulaukia pažintinės kelionių
literatūros parodos.
Bibliotekoje surengtos literatūros parodos, skirtos žymių istorijos, meno bei literatūros
asmenybių jubiliejams paminėti:
Prezidentui Antanui Smetonai, rašytojui, visuomenės veikėjui J. Tumui- Vaižgantui,
poetui, vertėjui J. Strielkūnui, rašytojui R. Granauskui, poetui J. Mačiukevičiui, rašytojai V.
Juknaitei, dailininkei Sigutei Ach.
Parodų lankytojų neskaičiuojame, nes parodos eksponuojamos tose pačiose erdvėse, kur
skaitytojai renkasi knygas arba skaityklose. Jas gali matyti visi bibliotekų lankytojai, jų 2019
metais bibliotekose apsilankė 189845.
Ypatingo dėmesio sulaukė Panevėžio fotografų draugijos narės Lukrecijos Dūdienės
parodos – skirtingos fotografijų parodos buvo eksponuotos net 5 miesto bibliotekose. Viena iš jų
– „Salvota“ (romų tautybės žmonių gyvenimas ir kasdienybė) susilaukė išskirtinio dėmesio.
Lankytojus domino ir Valdemaro Jakšto smėlio laikrodžių kolekcijos parodos, kurios buvo
eksponuotos Smėlynės ir „Židinio“ bibliotekose
Visas bibliotekoje eksponuojamas parodas bei renginius galima lankyti nemokamai.
6. RENGINIAI
2019 metais bibliotekoje įvyko net 1343 renginiai. Dauguma renginių buvo tradiciniai,
bet buvo ieškota ir naujų parodų, renginių, akcijų formų.
 996 žodiniai (literatūriniai renginiai, susitikimai, viktorinos, įvairūs konkursai,
818 edukacijų bei skaitmeninio raštingumo mokymų)
 247 vaizdinių (meno, literatūros parodos, iš jų 4 virtualios)
 100 visuomenės užimtumo renginių.
Taip pat bibliotekose vyko 36 ekskursijos.

Padalinio
pavadinimas
Abonementas
Informacijos skyrius
VLS „Žalioji
pelėda“
„Žiburėlis“
Šiaurinė biblioteka
„Šaltinėlis“

Iš viso
35
181
279
61
217
27

Iš jų
edukacini
Iš jų
ų
vaizdinių
2
24
165
9
169
12
90
3

46
28
53
18

Kult.
Visuomenės
renginiai užimtumas
17
0
3
0
23
15
58
6

41
6
16
0
11

Parko biblioteka
„Židinys“
Smėlynės biblioteka
Iš viso:

115
193
235
1343

86
122
169
818

22
28
27
247

7
25
20
178

0
18
19
100

Vaikams buvo skirti 447 renginiai – beveik 100 renginių daugiau, nei 2018 metais. Tai
skaitovų ir kitokie konkursai, vaikų vasaros stovyklų renginiai, ekskursijos, įvairios edukacijos,
vaikų kūrybos parodos, literatūros parodos, skirtos vaikams.
Pagrindinės renginių formos nekinta – tai literatūriniai susitikimai, knygų pristatymai,
parodų atidarymai, konkursai, viktorinos, itin pagausėjo edukacinių užsiėmimų, tačiau pasikeitė
jų kokybė, atlikimas.
Ataskaitiniais metais vis daugiau renginių vyko netradicinėse bibliotekai erdvėse,
naujomis formomis. Pristatydami parengtas edukacines programas dalyvavome „Susitikime
penktadienį“ renginiuose, „EXPO Aukštaitija 2019“ parodoje Panevėžio miesto
savivaldybės ir Aukštaitjos regionų bibliotekų stenduose, miesto gimtadienio šventėje,
organizavome Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės atidarymą viešosios bibliotekos
prieigose. Jau tradicija tampa skaitytojų „naktinėjimai“ vaikų literatūros skyriuje „Žalioji
pelėda“ Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu.
Pirmą kartą tapome partneriais Tarptautiniame keramikų simpoziume, kurio 7 dalyviai
vykdė edukacinius lipdymo iš molio užsiėmimus viešojoje ir Smėlynės bibliotekose, bendravo su
lankytojais. Vaikų bibliotekos „Šaltinėlis“ prieigose dalyvavome „Muziejų nakties“ renginyje
su literatūrine viktorina „Pažink literatūrinį Panevėžį“.
Antrą kartą dalyvavome Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos
vykdomam projekte „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje“, kurio metu viešojoje bibliotekoje
surengėme Nacionalinės premijos laureatui rašytojui R. Granauskui skirtą literatūros vakarą.
Jame dalyvavo aktorius V. Rumšas vyresnysis ir panevėžietė mokytoja R. Miknevičienė.
Šiaurinėje bibliotekoje dalyvavo poetas Rimvydas Stankevičius, pristatęs savo pasakų
knygą „Pūgos durys. Poetas yra išleidęs daugiau kaip 10 poezijos rinkinių suaugusiems, parašęs
daugiau nei 20 tekstų roko dainoms bei yra roko operos „Jūratė ir Kastytis“ bendraautorius.
Renginiai buvo organizuojami dalyvaujant respublikiniame projekte „Prisijungusi
Lietuva“ bei įgyvendinant bibliotekos projektus: „E-žinios kiekvienam “, „Sveikata išmintingųjų
honoraras“, „Literatūros ir meno kaleidoskopas“, vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“
projektus „Teatras prasideda nuo ... bibliotekos!“ ir „Skaitymas kitaip“.
5 bibliotekos vykdė vaikų socializacijos projektus: biblioteka „Židinys“ – „Vasaros
intriga“, Smėlynės biblioteka – „Per knygą – į gamtą“, Šiaurinė biblioteka – „Nuotykių vasara
Šiaurinėje bibliotekoje“, vaikų biblioteka „Žiburėlis“ – „KiTOKIA mano vasara „Žiburėlyje“,
vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ – „Vasara vaikuose – vaikai vasaroje“
Bibliotekos renginiuose – kultūriniuose, edukaciniuose, ekskursijose, akcijose – per
metus apsilankė 17750 įvairaus amžiaus ir socialinių grupių lankytojų. Lyginant su 2018
m. renginiuose apsilankė 3608 (2018 m. – 14142) lankytojais daugiau.
Renginių lankytojai
Padalinio pavadinimas
Viešoji biblioteka (Abonementas ir

Renginių lankytojų
skaičius
2543
12

Informacijos skyrius
Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“
Vaikų biblioteka „Žiburėlis“
Šiaurinė biblioteka
Vaikų biblioteka „Šaltinėlis"
Parko biblioteka
Biblioteka „Židinys"
Smėlynės biblioteka
Iš viso:

4229
807
3722
330
1215
2308
2596
17750

Daugiausia lankytojų sulaukė vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ – 4229, Šiaurinė
biblioteka – 3722, Smėlynės biblioteka – 2596, viešoji biblioteka – 2543 . Kitose bibliotekose
apsilankė nuo 2309 iki 330 lankytojų. Matome, kad renginių lankomumas stipriai išaugo,
palyginus su 2018 metais. Tai lėmė ir patrauklių edukacinių programų gausa, gerai parengtos
skaitmeninio raštingumo mokymo programos.
Bibliotekos renginiai nemokami, tad ir pajamų už juos negauname.
Bibliotekos renginiuose 2019 metais svečiavosi daug įspūdingų, Lietuvoje žinomų
įdomių žmonių:
rašytojai Laura Sintija Černiauskaitė, Jutta Noak, Lina Ever, vaikų rašytojai Virgis
Šidlauskas, Ilona Ežerinytė, Neringa Tik, Ignė Zarambaitė, Rebeka Una, Justinas Žilinskas,
rašytojas ir dainų atlikėjas Vytautas. V. Landsbergis, iliustratorė Aušra Kiudulaitė, dainų
autorius ir atlikėjas Povilas Girdenis, aktorius Vytautas Rumšas vyresnysis, istorikė dr. Ingrida
Jakubavičienė, sveikos mitybos ekspertės Rita Šilenskienė, Vaida Kurpienė, biblioterapijos
specialistė, Klaipėdos universiteto docentė dr. Jūratė Sučylaitė, žurnalistė, istorikė Gražina
Sviderskytė, keliautoja ir kelionių organizatorė, rašytoja Gabrielė Štaraitė.
Atsiliepėme į Lietuvos Respublikos seimo kvietimą paminėti 2019-ųjų reikšmingas
datas. Bibliotekoje renginiais buvo paminėti prezidento Antano Smetonos, Juozo TumoVaižganto, Pasaulio lietuvių, Žemaitijos, Vietovardžių ir kiti numatyti metai.
Vienas iš įsimintiniausių renginių, skirtas Žemaitijos metams, vyko Smėlynės bibliotekoje.
Čia lankėsi svečiai iš Varnių Žemaičių vyskupystės muziejaus. Šio muziejaus archyvo ir
bibliotekos vyriausioji muziejininkė Jurgita Gustytė-Ivinskienė visiems susirinkusiems skaitė
paskaitą „Žemaitija: knygos, žmonės, jausmai“. Jai padėjo muziejaus direktorius Antanas
Ivinskis ir pasakų bobutė iš Biržuvėnų.
Balandžio mėnesį, Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu įvyko 25 renginiai, 7
ekskursijos, juose apsilankė 544 dalyviai. Parengta 12 teminių parodų.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ vyksta
karjeros dienos, kurių metu mokiniai ateina artimiau susipažinti su bibliotekininko profesija,
pačia biblioteka bei sužinoti ir pamatyti ką nors naujo.
Minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną jau ne pirmus metus sėkmingai
dalyvaujame respublikinėje akcijoje „Lietuva skaito“. 2019 metais akcijoje drauge su mūsų
bibliotekų skaitytojais dalyvavo vaikų rašytojos Ilona Ežerinytė, Neringa Vaitkutė, Rebeka Una .
Biblioteka dalyvavo tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Prie šio
projekto jungiamės jau 18 metų. Šiuo projektu siekiama skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinį
bendradarbiavimą, puoselėti skaitymą balsu, šiaurietiškas pasakojimo tradicijas ir literatūrą.
2019 metų savaitės tema buvo „Šventės šiaurės šalyse“. Tradiciškai savaitė prasidėjo rytiniais
skaitymais ,,Auštant“, o baigėsi Pepės Ilgakojinės gimtadieniu, nes, anot Papilotos, tai pati
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„svarbiausia“ šventė visose šiaurės šalyse. Šios savaitės renginiuose buvo panaudota Panevėžio
G.Petkevičaitės-Bitės turimo sensorinio kambario įranga.
Net 5 bibliotekose įvyko 10 šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginių – garsinių
skaitymų, filmų peržiūrų, pokalbių, kuriuose dalyvavo 279 lankytojai.
Aktyviai dalyvavome sąmoningumo didinimo mėnesio „Be patyčių“ veikloje.
Jau treti metai viešojoje bibliotekoje organizuojama akcija – Pyragų diena. Joje
dalyvavo 50 lankytojų. Svečiai iš Jaunuolių dienos centro vaišino lankytojus Solidarumo kava.
Skaitytojai ir darbuotojai, taip pat mokiniai iš M. Rimkevičaitės verslo ir paslaugų mokyklos
vaišino ir vaišinosi pyragais. Surinkti 44 eurai bus skirti naujoms populiarioms knygoms įsigyti
Labiausia pavykę, daugiausia lankytojų pritraukę atskirose bibliotekose įvykę
renginiai:
Gausiausiai lankytojų iš visų 2019-ųjų metų renginių sulaukė susitikimas viešojoje
bibliotekoje su buvusia rašytoja Lina Ever ir jos knygos „Kelyje. 100000 žingsnių su kunigu
Algirdu Toliatu“ pristatymas. Su buvusia panevėžiete, jauna populiaria rašytoja susitikti atvyko
110 lankytojų.
Susitikimas-koncertas su rašytoju Virgiu Šidlausku Šiaurinėje bibliotekoje taip pat
pritraukė 110 lankytojų .
Skaitymo maratone skaitant Č. Dikenso knygą „Kalėdų giesmė“, kuris vyko vaikų
bibliotekoje „Šaltinėlis“, dalyvavo 108 lankytojai .
Gruodžio mėn. įvykusi konferencija „Iškilios Panevėžio krašto moterys“, surengta jau
trečią kartą bendradarbiaujant kartu su Panevėžio švietimo centru. Dalyvavo 7 pranešėjai,
lankytojų buvo 60.Visas renginys buvo nufilmuotas ir įdėtas į skaitytojo S. KubeckoYouTube
kanalą (filmai nr. 568, 569). Manoma, kad renginys pavyko, 2020 m. numatoma surengti
ketvirtąją konferenciją.
Kiekvienais metais kviečiame bibliotekos lankytojus apsilankyti renginiuose ir paminėti
drauge valstybines, kalendorines šventes. Mažieji bibliotekos lankytojai aktyviai dalyvauja ir
padeda rengti Užgavėnes, vaikų velykėles, puošia savo kalėdiniais darbeliais bibliotekas.
Vis dar gyvuoja LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojama ir globojama
respublikinė akcija „Knygų Kalėdos“. 2019 m. ši akcija sulaukė mažiau dėmesio.
Skaitytojai padovanojo apie 40 knygų.
2019 m. pabaigoje pateiktos paraiškos „Metų knygos rinkimų 2019“ rinkinius gavo
Šiaurinė biblioteka ir vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ – po vaikiškų knygų penketuką.
Metų pabaigoje prasidėjo knygų pristatymo visuomenei renginiai, parodos, skaitymai.
Į bibliotekos renginius kvietėme skaitytojus individualiai – dalijome skrajutes, siuntėme
kvietimus elektroniniu paštu. Užsiregistravę vartotojai gauna kultūros naujienlaiškius, mato
informaciją afišose Laisvės aikštėje. Apie renginius informavo mūsų bibliotekos paskyra
socialiniame tinkle ir bibliotekos interneto svetainė. Skelbimus apie renginius kabinome
Panevėžio Turizmo centre (Panevėžio plėtros centre), G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje,
kavinėje „Kavos dėžutė“. Informaciją apie renginius skelbėme miesto laikraščiuose. Apie
sveikatos renginius informavo Visuomenės sveikatos biuras savo išleistame lankstinuke. Visi šie
renginių reklamos būdai nekinta jau kelinti metai, yra įprasti ir pasitvirtinę.
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7. EDUKACINĖ VEIKLA
Parengtos naujos edukacinės programos 2019 m.
Eil.
Nr.
1.

Edukacinės programos
pavadinimas

Programos autorius

Programos
parengimo
išlaidos
0

9.

Edukacija „Draugystė ant Vaikų literatūros skyrius
straublio galo“
„Žalioji pelėda“ vyresn.
bibliotekininkė
A.
Vasiliauskienė
Edukacija „Mano dantukai ir Vaikų literatūros skyrius
dantų monstriukai“
„Žalioji pelėda“ vyresn.
bibliotekininkė
A.
Vasiliauskienė
Inovatyvių veiklų šeimoms Vaikų literatūros skyrius
klubas „Ateik. Pamatyk. „Žalioji pelėda“ vyresn.
Sukonstruok“
vykdoma bibliotekininkė
V.
edukacija „Roboteka“
Stumbrytė
Edukacija
„Saugesnis Vaikų literatūros skyrius
internetas“
„Žalioji pelėda“ vyresn.
bibliotekininkė
A.
Vasiliauskienė
Šiaurinė
biblioteka
„Žiemojantys
Lietuvoje
Vyresn. bibliotekininkė
paukščiai“
H. Slivkienė
Šiaurinė
biblioteka
„Lietuvoje
žiemojantys
Vyresn. bibliotekininkė
žvėrys“
H. Slivkienė
Šiaurinė
biblioteka
Sveikos mitybos piramidė.
Vyresn. bibliotekininkė
Fizinio aktyvumo piramidė
L. Fofonovienė
Šiaurinė
biblioteka
„Sveiko maisto pasirinkimo
Vyresn. bibliotekininkė 0
piramidė“
L. Fofonovienė
„Išmanusis skaitymas“
Smėlynės biblioteka

10.

„Aš ir saugus internetas“

11.

„Rašto (r)evoliucija“

12.

„Emocijų ratas“

13.

„Karoliukų domino“

14.

„Lobių sala kitaip“

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Smėlynės bibliotekos
vedėja L. Pranienė
Smėlynės bibliotekos
vedėja L. Pranienė
Vaikų bibliotekos
„Žiburėlis“ vedėja
A. Zapalskienė
Vaikų bibliotekos
„Žiburėlis“ vyresn.
bibliotekininkė
R. Dragūnienė
Vaikų bibliotekos
„Žiburėlis“ vyresn.

Amžiaus grupė
Ikimokyklinukams
ir pradinukams

0

Ikimokyklinukams
ir pradinukams

0

Ikimokyklinukams
ir pradinukams

0

Pradinukams

0

Ikimokyklinis ir
1-4 kl.

0

Ikimokyklinis ir
1-4 kl.

0

Ikimokyklinis ir
1-4 kl.
Ikimokyklinis ir
1-4 kl.
Ikimokyklinukai,
pradinių kl.
mokiniai
1-6 kl. mokinai
1-5 kl. mokiniai

0

Ikimokyklinis ir
1-4 kl. mokiniams

0

Ikimokyklinis ir
1-4 kl. mokiniams

0

Ikimokyklinis ir
1-4 kl. mokiniams
15

15.

„Auksinė žuvelė“
(Dirbtuvėlės iš netradicinių
medžiagų)

16.

Kalėdinė edukacija „ Tegul
sninga“

17.
18.

„Raidžių
istorijos
nuotykiai“
„Kiškis-siurprizas“

19.

„Kalėdų senelio dirbtuvėlės“

ir

bibliotekininkė A.
Kurkauskienė
Vaikų bibliotekos
„Žiburėlis“ vyresn.
bibliotekininkė
A.Kurkauskienė
Vaikų bibliotekos
„Žiburėlis“ vyresn.
bibliotekininkė
A.Kurkauskienė
Biblioteka „Židinys“
E.Balčiūnienė
Biblioteka „Židinys“
I.Kartanienė
Biblioteka „Židinys“
I.Kartanienė

0

Ikimokyklinis ir
1-4 kl. mokiniams

0

1-4 kl. mokiniams

0

Ikimokyklinukai ir
1-2 kl. moksleiviai
Visos amžiaus
grupės
Visos amžiaus
grupės

0
0

2019 metais vykdytos edukacinės programos, parengtos ankstesniais metais
Eil
Kuriais metais
Edukacinės programos
Programos
.
Amžiaus grupė
parengta
pavadinimas
autorius
Nr.
programa
1. Gyventojų skaitmeninio
Informacijos
Vyresn.
2015 m.
raštingumo mokymai (programa
skyriaus vedėja
amžiaus
2 lygiais: pradedantiems ir
G.
gyventojai
pažengusiems)
Navagruckienė,
vyresn.
bibliotekininkė
Ž. Snicorytė
2. Kompiuterinio raštingumo
Informacijos
Suaugę
2016 m.
mokymai „E.žinios kiekvienam
skyriaus vedėja
3“
G.
Navagruckienė,
vyresn.
bibliotekininkė
Ž. Snicorytė
3.
Panevėžio visuomenės sveikatos Panevėžio
Visos amžiaus
2015m.
biuro edukacijos
visuomenės
grupės
sveikatos biuras
(VSB)
4.
„Aš + knyga + biblioteka“
Vaikų biblioteka Ikimokyklinis ir 2016 m.
„Žiburėlis“
1-4 kl.
A.Kurkauskienė,
R. Dragūnienė
5.
„Slieko Zigmučio pievelė“
Šiaurinė
0 – 3 m.
2018 m.
biblioteka
Vyresn.
bibliotekininkė
H. Slivkienė
6.
Rankdarbių mėgėjų klubas
Šiaurinė
Suaugę
2015 m.
„Laumė“
biblioteka
L. Dubauskienė
7.
„Obuoliukai, obuoliai“
Šiaurinė
Ikimokyklinis ir 2016 m.
16

8.

„Pirmoji diena bibliotekoje“

9.

„Velykos ateina"

10.

Moterų kūrybinės raiškos klubas
„Kūrybos karuselė“

11.

„Knygos (r)evoliucija“

12.

„Pirmoji pažintis su biblioteka“

13.

Neformalaus vaikų švietimo
projekto užsiėmimai „Ekologijos
džiunglėse“

14.

Edukacinė-pažintinė programa
„Elektroninės pelėdos“

15.

Skaitymo skatinimo akcija
„Keliaujantis knygų portfelis“

16.

Teatro būrelio užsiėmimai
studijoje „Saviraiškos kodas“

17.

Edukacija „Skaitymas kitaip“

18.

Kūrybinės dirbtuvėlės klube „Z
karta“

biblioteka
L. Fofonovienė
Šiaurinė
biblioteka
L. Fofonovienė
Šiaurinė
biblioteka
L. Fofonovienė
Smėlynės
biblioteka
D.Stropaitienė
Smėlynės
biblioteka
Smėlynės
biblioteka

1-4 kl.

Smėlynės
biblioteka,
savanorė
Z.
Kavaliauskaitė
Biblioteka
„Židinys“
Vyresn.
bibliotekininkė
L.Kučinskienė
Biblioteka
„Židinys“
L. Kučinskienė
Vaikų literatūros
skyrius „Žalioji
pelėda“ savanorė
B.Beresnevičienė
Vaikų literatūros
skyrius „Žalioji
pelėda“ vedėja
A. Bratkauskienė
Vaikų biblioteka
„Žiburėlis“

Ikimokyklinis ir
1-4 kl.

2015 m.

Ikimokyklinis ir
1-4 kl.

2016 m.

Suaugę

2017 m.

1-4 kl.

2015 m.

Ikimokyklinis ir
1-4 kl.

2000 m.

4-5 kl. mokiniai

2017 m.

1-4 kl.
moksleiviai

2017 m.

Ikimokyklinis ir
1-4 kl.

2011 m.

Mokyklinio
amžiaus vaikai

2016 m.

Ikimokyklinis ir
1-4 kl.

2018 m.

1-4 kl.
moksleiviai

2015 m.

Vykdytos edukacinės programos
Eil Edukacinės programos
.
pavadinimas
Nr.
1.

2019 m.
vykdytų
programų
skaičius

Gyventojų kompiuterinio
146
raštingumo ir interneto
pradžiamokslio kursai (atnaujinta
programa 2 lygiais: pradedantiems ir
pažengusiems) VB, „Židinys“,

Gautos
pajamos
(Eur)
Nemokam
a

Edukacinių programų
lankytojų skaičius
Iš viso
Iš jų
panevėžiečia
i
1431
1431
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2.
3.
4.

Parko biblioteka
Kompiuterinio raštingumo mokymai
„E.žinios kiekvienam 3“ (5
bibliotekose)
Moterų kūrybinės raiškos klubo
„Kūrybos karuselė“ užsiėmimai
„Knygos (r)evoliucija“
„Rašto (r)evoliucija“

5.

„Pirmoji pažintis su biblioteka“

6.
7.

Neformalaus vaikų švietimo
projekto užsiėmimai „Ekologijos
džiunglėse“
„Išmanusis skaitymas“

8.

„Áš ir saugus internetas“

9.
10.

„Aš + knyga + biblioteka“

370
32
1
4
5
22
4
2
2

Kūrybinės dirbtuvėlės klube „Z
karta“
„Linksmasis knygos skirtukas“

1

5

14.

Panevėžio visuomenės sveikatos
biuro edukacijos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
skyriaus edukacija „Apsaugokime
namus nuo gaisro“
,,Ar pažįsti gydomąsias žoleles?''

15.

EBRU – tapyba ant vandens

1

16.

„Raidžių istorijos ir nuotykiai“

17.

Skaitymo skatinimo akcija
„Keliaujantis knygų portfelis“
Edukacinė-pažintinė programa
„Elektroninės pelėdos“

11.
12.
13.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

„Kiškis-siurprizas“
„Kalėdų senelio dirbtuvėlės“

1

1
1

2
4
4
2
3

„Užgavėnių kaukės“

1

„Kas slepiasi po kauke“

1

Rankdarbių klubo „Laumė“
užsiėmimai
„Obuoliukai, obuoliai“

14
11

Nemokam
a

2316

2316

272

272

24

24

73

73

108

108

213

213

Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a

45

45

48

48

49

49

11

11

12

12

93

93

48

48

Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam

17

17

9

9

47

47

90

90

135

81

32

32

45

45

8

8

14

14

101

101

251

251

Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a

18

25.

„Pirmoji diena bibliotekoje“

3

26.

„Velykos ateina"

2

27.

„Žiemojantys Lietuvoje paukščiai

1

28.

„Lietuvoje žiemojantys žvėrys“

2

29.

Sveikos mitybos piramidė. Fizinio
aktyvumo piramidė
„Sveiko maisto pasirinkimo
piramidė“
Edukacinis užsiėmimas „Atgiję
paveikslėliai“
Edukacija motinos dienai „Mylėsiu
tave, kad ir kas nutiktų“
„Mindaugo laikų Lietuva“
„Viduramžių Lietuvos žaidimai“
(VŠĮ „Vikingų kaimas“)
Skaitymas su šunimi

1

30.
31.
32.
33.
34.
35.

1
1
1
1
1

37.

Edukacija „Mano dantukai ir dantų
monstriukai“
Inovatyvių veiklų šeimoms klubas
„Ateik. Pamatyk. Sukonstruok“
vykdoma edukacija „Roboteka“
Edukacija „Saugesnis internetas“

38.

Edukacija „Skaitymas kitaip“

11

39.

Mariaus Marcinkevičiaus ir Aušros
Kiudulaitės knygos „Draugystė ant
straublio galo“ pristatymas
Teatro būrelio užsiėmimai studijoje
„Saviraiškos kodas“
„Slieko Zigmučio pievelė“

6

36.

40.
41.

IŠ VISO:

4
64
1

65
13

a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a
Nemokam
a

818

74

74

25

25

17

17

36

36

29

29

19

19

16

16

16

16

45

45

24

24

132

132

560

560

22

22

212

2012

136

136

1008

1008

233

233

8096

8096

Populiariausia metų edukacinė programa:
pagal vidutinį lankytojų skaičių populiariausia programa – Kompiuterinio
raštingumo mokymai „E.žinios kiekvienam 3“ (2316 lankytojų)
pagal vykdytų programų skaičių – Kompiuterinio raštingumo mokymai „E.žinios
kiekvienam 3“ (370 užsiėmimų)
Aktyviausi edukacinių programų lankytojai (nurodyti įstaigą, organizaciją). Panevėžio
trečiojo amžiaus universiteto studentai
8. BIBLIOTEKOS VEIKLA
Vartotojų skaičius
19

Viešosios bibliotekos skyriai ir filialai 2019 metais užregistravo 12463 vartotojus, t. y. 56
vartotojais daugiau negu 2018 m. Iš jų: persiregistravusių vartotojų buvo 9654, o naujai
užsiregistravusių 2809 (22,5 proc.). Bendras registruotų vartotojų skaičius, lyginant su 2018 m.
padidėjo 0,5 proc.
Padalino pavadinimas
Viešojoje
bibliotekoje:
Abonementas
Informacijos skyrius
VLS „Žalioji pelėda“
Filialuose:
„Žiburėlis"
Šiaurinė biblioteka
„Šaltinėlis"
Parko biblioteka
„Židinys"
Smėlynės biblioteka
Iš viso:

Vartotojai
2019 m.
4784
2824
0
1960
7679
1247
1089
1382
1119
1586
1256
12463

Vartotojai
2018 m.
4726
2786
0
1940
7681
1243
1000
1440
1088
1637
1273
12407

Skirtum
as

Planas 2019 m.

58
38
0
20
-2
4
89
-58
31
-51
-17
56

4620
2720
0
1900
7538
1240
990
1420
1078
1610
1200
12158

Plano įvykd.
proc.
103,5
104
0
103,1
101,8
100
108
97,3
103,8
98,5
104,60
102,5

Lietuvoje, o taip pat ir Panevėžyje, jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų
kaitos bei didelės emigracijos gyventojų skaičius sparčiai mažėja. Lietuvos statistikos
departamento duomenimis 2017 m. liepos 1d. mieste buvo užregistruotas 89661 gyventojas,
2018 m. liepos 1 d. – 88093, o 2019 m. liepos 1 d. – 86480, t y. per metus miestas prarado 1613,
(per du metus – 3181) gyventojų arba 1,83 proc. Tuo pačiu pastebima ir gyventojų senėjimo
tendencija: mažėja vaikų iki 15 metų ir darbingo amžiaus gyventojų procentinė dalis.
Šiame socialiniame kontekste Bibliotekos paslaugomis nuolat naudojasi 12463 arba 14,4
proc. miesto gyventojų, kurie miesto bibliotekose per kalendorinius metus apsilankė 189,8 tūkst.
kartų.
Pagal Bibliotekų įstatymo nuostatą, kad bibliotekų paslaugos yra nemokamos, gyventojai,
nesinaudojantys bibliotekos dokumentų panauda, neprivalo registruotis bibliotekos vartotojais,
todėl jie apskaitomi tik kaip lankytojai. Deja, nepaisant ženklaus bendro registruotų skaitytojų
skaičiaus augimo, kai kuriose bibliotekose vartotojų skaičius mažėjo. Daugiausiai vartotojų
ataskaitiniais metais prarado vaikų biblioteka „Šaltinėlis“ (-58), „Židinio“ (-51) ir Smėlynės (17) bibliotekos, esančios senstančiuose mikrorajonuose. Didžiausias vartotojų augimas (+89) –
Šiaurinėje bibliotekoje. Tai sąlygojo ne tik įvairiapusė veikla, bet ir laikinas „Vilties“ mokyklos
perkėlimas į šalia esančias patalpas. Vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ vartotojų
skaičiaus augimas (+20) siejamas su naujų veiklų, tame tarpe ir ikimokyklinukams kartu su
tėveliais, pasiūlymas. 38 vartotojais daugiau užregistruota Viešojoje bibliotekoje bei 31 – Parko
bibliotekoje, kuriose visus praėjusius metus vyko intensyvūs gyventojų kompiuterinio
raštingumo mokymai.
Pokyčiai, vykstantys mūsų visuomenėje, nors ir neženkliai, atsispindi nagrinėjant ir
vartotojų sudėties kaitą: dirbančiųjų skaičius, lyginant su 2018 metais, išaugo 155 (1,1 proc.), tuo
tarpu besimokančių sumažėjo 201 (1,7 proc.), bet išliko didžiausia vartotojų grupe. Analogiškos
tendencijos buvo stebimos ir 2018 m. Pensininkų ir bedarbių (kiti) skaičius išaugo daugiau negu
pernai (16) – 102 (0,6 proc.). Tai susiję su jau minėtais mokymais bei natūraliu visuomenės
senėjimu.
Vartotojų sudėtis nuo bendro vartotųjų skaičiaus pasiskirstė taip:
Metai

Iš

Dirbantys

Besimokantys

Kiti
20

viso:
2019
2018

12463
12407

Skaičius
3690
3535

Proc.
29,6
28,5

Skaičius
5578
5779

Proc.
44,8
46,5

Skaičius
3195
3093

Proc.
25,6
25

Apsilankymų skaičius
Padalino
pavadinimas

Apsilank.
sk. 2019 m.

Apsilank. sk.
2018 m.

Planas
Skirtumas

2019 m.

Plano
įvykdymas
proc.

Viešojoje
bibliotekoje
Abonementas
Informacijos skyrius
VLS „Žalioji pelėda"
Filialuose:
„Žiburėlis"
Šiaurinė biblioteka
„Šaltinėlis"
Parko biblioteka
„Židinys"
Smėlynės biblioteka

79161
24124
15001
40036
110684
13950
14701
18029
15868
22964
25172

77963
23499
14670
39794
105489
13944
12817
17063
15300
22065
24300

1198
625
331
242
5195
6
1884
966
568
899
872

78100
23100
15000
40000
105870
13900
13300
17000
15270
22400
24000

101,4
104,5
100,0
100,1
105,5
100,2
114,7
106,0
103,0
104,0
105,0

Iš viso:

189845

183452

6393

183970

103,2

Per metus tinklo bibliotekose apsilankė 189845 lankytojai, t. y. 6393 lankytojais daugiau,
nei 2018 metais. Toks lankytojų augimas, iš dalies kompensuoja jų sumažėjimą 2018 m., ir
nuteikia optimistiškai. Vidutiniškai per dieną miesto bibliotekose apsilankė 695 lankytojai.
Vidutiniškai kiekvienas vartotojas per metus apsilankė 15 kartų.
Bibliotekų veikla keičiasi kartu su vartotojų poreikiais bei jų galimybėmis. Vis daugiau
informacijos bei paslaugų, prieinamų internete nuotoliniu būdu: vartotojas prasitęsia knygų
grąžinimo laikotarpį, užsisako ar rezervuoja knygas neužeidamas į biblioteką. Sparčiai daugėjant
gyventojų, turinčių interneto prieigą namuose ar mobiliuosiuose įrenginiuose, fizinius
apsilankymus bibliotekoje iš dalies keičia virtualūs apsilankymai bibliotekos interneto
svetainėje, elektroniniame kataloge, auga elektroninių paslaugų paklausa.
Viešosios interneto prieigos apskaitą atlieka interneto vartotojų registracijos ir statistikos
sistema (VRSS). 2019 metais tinklo bibliotekose užregistruoti 35863 interneto lankytojai, t.y.
6005 lankytojais daugiau negu 2018 m. Tai siejama su atnaujinta viešąja prieiga bei gyventojų
mokymais.
Vartotojams yra skirtos 64 kompiuterizuotos darbo vietos. Išplėsti viešąją interneto
prieigą (VIP), deja, neleidžia mažos bibliotekų patalpos. Tačiau iš projekto „Gyventojų
skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ gauti du kompiuteriai
padidino viešąją prieigą Viešojoje bibliotekoje.
Deja, ne visi interneto vartotojai yra apskaitomi. Žadėta naujoji VRSS programa
neišsprendė problemos: daugėja interneto lankytojų, kurie bibliotekoje naudojasi savo
mobiliosiomis priemonėmis (planšetiniais, nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais
telefonais). Tokie lankytojai netampa bibliotekos vartotojais ir nuolatiniais VIP centro
lankytojais.
Daugėja laikinų vartotojų, kuriems dažniausiai reikia tik išsispausdinti bilietus arba
vienkartinio apsilankymo momentinei paskolai gauti, atlikti el. bankininkystės pavedimą ir pan.
Bibliotekos renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose iš viso apsilankė 17750
lankytojų. Šis skaičius gerokai ūgtelėjo, lyginant su 2018 m – 3608.
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Literatūros išduotis 2019 metais, kaip ir jau keletą metų iš eilės, mažėjo. Lyginant su
2018 m., išduotis sumažėjo1077 fiz. vnt. (2018 m. – 9709 fiz. vnt.) Per metus tinklo bibliotekos
vietoje ir į namus išdavė 339473 fiz. vnt. spaudinių, vidutiniškai vienas vartotojas perskaitė 27
leidinius.
Padalino pavadinimas
Viešojoje bibliotekoje
Abonementas
Informacijos skyrius
VLS „Žalioji pelėda"
Filialuose:
„Žiburėlis"
Šiaurinė biblioteka
„Šaltinėlis"
Parko biblioteka
„Židinys"
Smėlynės biblioteka
Iš viso:

Iš viso išduota 2019
Iš viso išduota 2018
m.
m.
125991
121001
46705
43708
28564
26580
50722
50713
213482
219549
28736
29349
27712
26578
29512
29953
35364
34812
52397
52916
39761
45941
339473
340550

Skirtumas
4990
2997
1984
9
-6067
-613
1134
-441
552
-519
-6180
-1077

Lokalinės vartotojų apklausos padaliniuose liudija, kad vartotojų dažnai netenkina ilgos
eilės populiariausiems leidiniams, menkai (jų nuomone) atsinaujinantys bibliotekų fondai. Viena
iš priežasčių, įtakojančių išduotiems mažėjimą, yra ir išaugusi fizinė knygų apimtis. Jeigu
anksčiau skaitytojas pasiimdavo 4-5 knygas, tai dabar 1-2.
Išduotis galėtų būti didesnė jei populiarių laisvalaikio knygų, kurioms susidaro ilgos
rezervacijos eilės, turėtume po du ar tris egzempliorius. Vartotojai migruoja po visas tinklo
bibliotekas, ieškodami trumpesnių eilių pageidaujamoms knygoms gauti.
Knygų rezervavimas ir užsakymas. Rezervavimo paslaugos rodikliai, lyginant su
ankstesniais metais, išaugo 17 proc.: 2019 m. atlikta 11761 rezervacija, (2018 m. – 9774), t. y.
1987 daugiau. Knygų užsakymai internetu taip pat augo nuo 1710 (2018 m.) iki 2151 (2019 m.).
Ilgos rezervacijos eilės naujoms knygoms atbaido vartotojus, ir jie tada atsiunčia daugiau
užsakymų internetu laisvoms tuo metu knygoms. Daugiau naudojamas bibliotekos elektroninis
katalogas. Tai demonstruoja ir kitas rodiklis: 2019 m. 32,2 proc. (2018 m. 37,2proc.)
rezervavimų atliko patys skaitytojai iš namų, o likusius 67,8 proc. (2018 m. – 62,8 proc. ) atliko
darbuotojos pagal skaitytojų pageidavimą.
Knygnešystė. Ypatingas dėmesys skiriamas senyvo amžiaus ir neįgalių skaitytojų
aptarnavimui. Šiuos žmones asmeniškai kviečiame į renginius, padedame jiems išsirinkti knygas,
suieškome internete jiems reikalingą informaciją. Tiems, kurie dėl ligos ar senatvės nebegali
apsilankyti patys bibliotekoje, knygas nešame į namus. Ataskaitiniais metais knygos į namus
buvo pristatomos 10 žmonių. Per metus jiems išduotos 153 knygos ir 114 žurnalų.
2019 m. biblioteka „Židinys“ namuose aptarnavo 3 neįgalius skaitytojus, kuriems nunešė
72 knygas. Abonementas – 1, jiems nunešė 20 knygų, Smėlynės bibliotekos darbuotojos
aptarnavo 5, nunešė 61 knygą ir 114 žurnalų.
Darbas su vaikais. Viena iš svarbiausių bibliotekos veiklos krypčių – auginti skaitytoją:
kviesti vaikus į bibliotekas ir sudominti juos skaitymu, skatinti jų savišvietą. Taip pat didžiulį
dėmesį skyrėme dokumentų fondo, atitinkančio jaunojo skaitytojo poreikius, formavimui,
knygos ir skaitymo vertybių populiarinimui, informacinės kultūros formavimui, kūrybinių
gebėjimų, bendravimo įgūdžių ugdymui.
Kvietėme juos į tradicinius renginius – vaikų knygos šventę, skaitovų konkursus,
susitikimus su rašytojais, literatūrines popietes, viktorinas, ieškojome naujų, patrauklių darbo
formų. Stengiamės ugdyti poreikį skaitymui jau ikimokyklinio amžiaus vaikams, nes vis didesnis
susidomėjimas kompiuteriais išstumia knygą iš vaiko gyvenimo.
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Vaikų iki 14 metų tinklo bibliotekose užregistruota 4080, 54 mažiau negu 2018 m. Per
ataskaitinius metus tinklo bibliotekose apsilankė 75090 vaikai, t.y. 2893 daugiau negu 2018 m..
Jiems išduota 83974 fiz. vnt. dokumentų.
Bibliotekos fondo komplektavimo prioritetai formuojami atsižvelgiant į vartotojų
poreikius: analizuojamos neigiamai atsakytos užklausos, pageidavimai konkretiems
dokumentams ir pan., teikiant pirmenybę originaliajai, vaikų ir klasikinei literatūrai bei
informaciniams leidiniams.
Tinklo bibliotekų spaudinių fondą 2019 metų pabaigoje sudarė 131609 fiz. vnt. dokumentai.
Ataskaitiniais metais tinklo bibliotekos gavo 4212 fiz. vnt. (1349 pavadinimų) inventorintų
dokumentų. Knygų gauta 4164 fiz. vnt. 1349 pavadinimų, t.y. 803 fiz. vnt. mažiau, negu 2018
metais. Periodinių leidinių gauta 149 pavadinimų. Iš jų – 96 prenumeruojami leidiniai, 53 – iš
Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo. Viena biblioteka periodinių leidinių gavo
vidutiniškai 56 pavadinimų.
LR Kultūros ministerija Savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti 2019 m.
skyrė 27065 Eur. (251 Eur mažiau, negu 2018 m.). Už šią sumą įsigijome 2743 fiz. vnt. knygų,
t.y. 443 fiz. vnt. mažiau, negu 2018 m.
Iš Panevėžio miesto savivaldybės 2019 m. gavome 17849 Eur (464 Eur daugiau negu
2018 m.). Iš jų: periodikai skyrėme 12728 Eur, knygoms – 5121 Eur, už kuriuos įsigijome 539
knygas (69 knygom mažiau negu 2018 m.).
2019 m. gruodžio 31 d. viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 96436
bibliografiniai įrašai (BĮ), 42959 iš jų – analiziniai. Per metus padaryta 1821 BĮ.
INFORMACINĖ VEIKLA
VB elektroninio katalogo lokalioje analizinių duomenų bazėje, kuriamoje nuo 2002 m.,
2019 m. pabaigoje yra 42959 analiziniai įrašai. Juos sudaro analiziniai bibliografiniai įrašai (BĮ)
iš „Panevėžio balso“ ir knygų bei tęstinių leidinių analiziniai BĮ, kopijuojami iš LIBIS
Nacionalinės bibliografijos duomenų banko.
2019 metais perengta 313 analizinių bibliografinių įrašų, t. y. 42 BĮ mažiau nei praėjusiais
metais. Ataskaitiniais metais atlikome analizinius įrašus tik iš 4 straipsnių rinkinių.
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
2019 m. tinklo bibliotekose gautos 3276 užklausos, atsakyta į 3253 (99 proc.) užklausas. Iš
jų – 67 proc. teminės užklausos (2018 m. – 55 proc.). Pagal užklausų pobūdį pastebimas teminių
užklausų augimas, tuo tarpu vartotojai pateikia mažiau faktografinių ir tikslinamųjų užklausų.
Viešojoje bibliotekoje atliktos 1614 užklausos (Informacijos skyriuje – 246, Vaikų
literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ – 1200, Abonemente – 168). Neigiamų atsakymų nebuvo.
Iš viso VB filialuose atlikta 1662 užklausos, vidutiniškai kiekvienas filialas atsakė į 313
vartotojų užklausų. Vidutiniškai kiekvienas padalinys atliko 361užklausą.
Iš bendro gautų užklausų skaičiaus (3801) suaugusieji vartotojai pateikė 41 proc. užklausų,
vaikai – 59 proc.
Elektroninėmis priemonėmis atsakyta į 53 užklausas, iš jų 38 užklausos gautos
elektroninėmis priemonėmis. Tai sudaro 1,6 proc. (2018 m. – 1,1 proc.) viso atsakyto užklausų
skaičiaus. Iš jų, portale ibiblioteka (paslauga „Klausk bibliotekininko“) atsakytos 7 užklausos. Į
likusias elektroninėmis priemonėmis gautas vartotojų užklausas atsakėme bibliotekos el. paštu.
Kraštotyros tematika tinklo bibliotekose atsakyta į 32 užklausas.
2019 m. tinklo bibliotekose užregistruota 23 neigiami atsakymai. Neigiamų atsakymų didžiąją
dalį sudarydavo adresinių užklausų neišpildymas.
Bendrą visų padalinių informacinės veiklos duomenų lentelę:
Padalino pavadinimas

Interneto

Atsakyta užklausų
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Teminių užklausų
vartotojų
Iš viso:
skaičius
Skaičius
Proc.
Viešojoje bibliotekoje:
10553
1614
1187
73,5
Abonementas
0
168
42
25,0
Informacijos skyrius
5290
246
179
72,8
VLS „Žalioji pelėda“
5263
1200
966
80,5
Filialuose:
25310
1639
999
60,9
„Žiburėlis“
2163
392
134
34,0
Šiaurinė biblioteka
3494
275
263
95,6
„Šaltinėlis“
3269
402
316
78,6
Parko biblioteka
3112
190
174
91,6
„Židinys“
6407
197
90
46,0
Smėlynės biblioteka
6865
183
22
12,0
Iš viso:
35863
3253
2186
67,1
-------------------------------Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas
Elektroninių paslaugų apskaitai naudojami statistiniai duomenys, kuriuos pateikia
elektroninis bibliotekos katalogas ir duomenų bazių administratoriai. Toliau pateikiami
duomenys vadovaujantis Elektroninių paslaugų apskaitos metodikos 2016 01 14 redakcija.
Virtualių apsilankymų skaičius –35454 apsilankymai (2018 m. – 32832) per metus.
Virtualūs apsilankymai pagal standarto nuostatas yra prilyginami paprastiesiems apsilankymams
bibliotekoje. Šį rodiklį sudaro apsilankymai bibliotekos svetainėje http://www.panbiblioteka.lt/lt/
– 19127, tinklaraštyje http://kelionesuknyga.blogspot.com/ – 12146, tinklaraštyje
https://sveikabiblioteka.wordpress.com/ – 3181 ir 1000 apsilankymų tinklaraštyje vaikams
https://zaliojipeleda.blogspot.com/. Duomenis pateikia Google analytics ir Wordpress.
Seansų skaičius – 17343 (2018 m. – 3244, 2017 m. – 11778). Kadangi duomenų
bazių statistikos metodika nėra vienoda, tai šis skaičius yra tik bibliotekos elektroninio katalogo.
Nors tai turėtų būti suminis į kitas duomenų bazes ir iš išorės į bibliotekos elektroninius
katalogus prisijungusių vartotojų seansų skaičius.
Nepavykusių seansų – 0.
Seansų trukmė – 9592 val. (2018 m. – 4243 val., 2017 m. – 8704 val.). Tai yra tik
bibliotekos elektroninio katalogo duomenys.
Interneto seansų skaičius – 35863 (2018 m. – 29854, 2017 m. – 33052). Kelerius
metus iš eilės mažėjantis interneto vartotojų skaičius ataskaitiniais metais išaugo net 20 proc.
Teigiamam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo VIP taškų kompiuterinės ir programinės įrangos
atnaujinimas. Gaila, kad VRSS programa vis dar neapskaito lankytojų, besinaudojančių bevieliu
ryšiu bibliotekose asmeniniais išmaniaisiais įrenginiais, kaip buvo numatyta.
Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 14448 (2018 m. – 12843). Tai yra bibliotekos
elektroninio katalogo duomenys. Duomenų bazių duomenų nėra.
Nusiųstųjų dokumentų skaičius – 125 (2018 m. – 261). Tai – pačių skaitytojų
atsisiųsti elektroniniai visateksčiai dokumentai: duomenų bazės Ebsco – 120, Infolex – 5.
Paieškų skaičius – 58808 (2018 m. – 41082). T. y. suminė bibliotekos elektroninio
katalogo (54933) ir duomenų bazių (3875) statistika.
Analizuoti ar lyginti didžiąją dalį elektroninių paslaugų rodiklų su praėjusių metų
duomenimis neverta, nes 2018 m. dėl LNB infrastruktūrinių saugos sprendimų bibliotekos
elektroninio katalogo statistinė informacija nebuvo nuosekliai kaupiama (bibliotekos el. katalogo
duomenys įeina į visus naudojimosi elektroninėmis paslaugomis rodiklius).
2018 metais bibliotekos vartotojai turėjo galimybę naudotis prenumeruojamomis
duomenų bazėmis:
Leidyklos „Vyturys“ elektroninė biblioteka (6 prisijungimo slaptažodžiai);
Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB) (prieiga per LNB);
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Dienraščio „Verslo žinios“ archyvu „VZ Online“ (prieiga gaunama laikraščio
prenumeratoriams);
Infolex (5 prisijungimo slaptažodžiai);
EBSCO (anglų k.) – 8 duomenų bazių paketas (visai sistemai, prieinamas per
www.panbiblioteka.lt). Ja naudojasi ir 7 nuotoliniai vartotojai;
Naxos Music Library (anglų k.) (visai sistemai).
Elektroninių paslaugų apskaita nėra tiksli dar ir todėl, kad ne visos
prenumeruojamos duomenų bazės pateikia apskaitos duomenis arba juos pateikia skirtinga
metodika.
Bibliografinės kultūros ugdymas
Kintantys vartotojų poreikiai skatina didžiausią dėmesį skirti jų informacinio raštingumo
mokymams. Tad bibliografinės kultūros ugdymas tenka vaikų bibliotekoms.
Ekskursijos ir bibliografijos pamokos – 31 (2018 m. – 33). Ekskursijų metu vaikų
bibliotekose lankytojai supažindinami su bibliotekos taisyklėmis, mokoma susirasti informaciją
el. kataloge, naudotis el. skaityklėmis bei papildytos realybės knygomis.
Suaugusiems vartotojams skirti e-raštingumo individualūs ir grupių mokymai (skiriamas
nuolatinis dėmesys elektroninio katalogo naudojimui), teikiamos konsultacijos įvairiais
informacijos paieškos klausimais.
Bibliografinės pamokos užleido vietą edukacinėms programoms, kur vaikai ar
suaugusieji tampa aktyviais tos programos dalyviais. Daugiausia lankytojų (90) pritraukė
edukacija, skirta ikimokyklinukams ir pradinių klasių moksleiviams „Keliaujančio knygų
portfelio poringės“ bibliotekoje „Židinys“. Taip pat išlieka populiarios kitose bibliotekose
vykusios edukacijos: „Skaitymas kitaip“, „AŠ+KNYGA+BIBLIOTEKA“, „Pirmoji pažintis su
biblioteka“.
Individualios bibliografinės konsultacijos vyksta nuolat, tačiau apskaita nėra
vedama.
Individualias konsultacijas, skirtas naudojimuisi kompiuteriu ir informacijos
paieška internete pateikė 1194 gyventojai (2018 m. – 826), iš jų net 50 proc. Informacijos
skyriuje.
Informacijos sklaidos mėnesį visose bibliotekose buvo eksponuojami informaciniai
leidiniai įvairia tematika.
Informacinė kraštotyros veikla
Kraštotyros veikla tęsiama kaupiant, sisteminant bei skleidžiant informaciją, susijusią
su Panevėžio krašto istorija, dabartimi ir žymiais žmonėmis, kuo platesnei auditorijai
bibliotekose ir už jos ribų. Be pagrindinių šios veiklos krypčių ataskaitiniais metais atsirado
naujos veiklos – ekskursijos ir edukacijos:
 Kraštotyros dokumentų fondo tvarkymas ir saugojimas. Visose bibliotekose
kaupiami leidiniai apie Panevėžį ir Panevėžio kraštą. Daugiausia leidinių kraštotyros tematika
sukaupta Informacijos skyriuje. Per metus šis fondas pasipildė 3 knygomis, 3 metiniais
komplektais laikraščių ir žurnalu „Senvagė“ – 2020 m. pradžioje šiame fonde yra 518 fiz. vnt.
dokumentų.
 Lokalios kraštotyros straipsnių duomenų bazės pildymas. 2019 m. pradžioje
bibliotekos elektroninio katalogo analizinių duomenų bazėje yra 18497 (+170) kraštotyros BĮ.
Visi įrašai atsispindi LIBIS Nacionalinės bibliografijos duomenų banke.
 Vartotojų užklausų kraštotyros tematika pildymas. Tinklo bibliotekose atsakyta į 32
(+7) vartotojų užklausas kraštotyros tematika.
Renginių, meno ir literatūros parodų organizavimas. Vyko įvairūs renginiai, iš kurių
pats svarbiausias – kartu su Panevėžio pedagogų švietimo centru Viešojoje bibliotekoje surengta
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konferencija „Iškilios Panevėžio krašto moterys III“ (7 pranešėjai, 60 lankytojų). Taip pat,
lankytojų dėmesio sulaukė: pasakų, surinktų Žaliosios girios kaimuose, vakaras (35 lankytojai);
archyvinių nuotraukų parodos „Atmintis gyva, nes liudija: Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės
partizanai“ pristatymas (20 lankytojai); susitikimas su knygos apie tremtį „Sibiras vaiko akimis“
(2016) autore Dainora Urboniene (35 lankytojai); S. Povilaičio fotografijų parodos „Po
repeticijų“ pristatymas (14); mažųjų skaitovų meninio skaitymo konkursas „Mano gimtinė“ (24
skaitovai, 95 lankytojai); V. Samackienės tapybos darbų paroda su Panevėžio miesto vaizdais,
fotomenininko Ž. Kropo kūrybos paroda „Saulėraščių fenomenas“, virtuali paroda „Pasaulio
panevėžiečiai“, skirta Pasaulio lietuvių metamas pažymėti ir kiti.
 Edukacijos: „Smėlynės gatvės istorija“ (Smėlynės biblioteka)
 Ekskursijos: skaitytojų ekskursija į atnaujintą Juozo Miltinio palikimo studijų
centrą (20 lankytojų), ekskursija į privatų K. Sakalausko muziejų (25 lankytojai).
Visose bibliotekose nuolat eksponuojami panevėžiečių menininkų darbai bei jaunųjų
menininkų parodos, pristatoma miesto poetų kūryba.
Kraštotyros veiklos viešinimas. Renginių ir parodų anonsai skelbiami bibliotekos
interneto svetainėje, spaudoje, bei padalinių FaceBook paskyrose. Straipsniai apie įvykusius
renginius, konkursus ir kt. atsispindi miesto ir respublikinėje spaudoje bei internete.
9. BENDRUOMENĖS UŽIMTUMAS
Studija „Saviraiškos kodas“
Nuo 2016 m. vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ veikia kūrybinių medijų studija
vaikams „Saviraiškos kodas“, kurioje jau trečius metus veikia programa „Teatras ir biblioteka“,
jaunųjų informatikų mokyklėlė, meninės raiškos užsiėmimai, STOP kadro filmukų kūrimo
dirbtuvės, atviros pamokos su 3D spausdintuvu ir kita veikla.
Išmani edukacija „Skaitymas kitaip“ ir toliau traukia esamus ir būsimus bibliotekos
skaitytojus. Edukacijos metu vaikai susipažįsta su biblioteka, sužino, kad šiais, naujų
technologijų laikais, galime skaityti ne tik popierines, įprastas mums knygas, bet ir knygas
kompiuterių monitoriuose, skaityklėse, planšetės. Bibliotekoje vaikams suteikiama galimybė ir
patiems dalyvauti šių vaizdų kūrime – jie spalvina iš anksto paruoštus lapus, kuriuose kaip ir
knygose su papildyta realybe, atgyja nuspalvinti piešiniai.
2019 metais bibliotekininkė A. Vasiliauskienė pravedė 10 edukacinių užsiėmimų
„Draugystė ant straublio galo“( pagal M. Marcinkevičiaus ir A. Kiudulaitės knygą „Draugystė
ant straublio galo“) bei „Mano dantukai ir dantų monstriukai“ (pagal Š. Baltrušaitienės knygą
„Kariesas, Ėduonis ir Domo dantukai“). Užsiėmimuose dalyvavo lopšelių-darželių „Aušra“,
„Vyturėlis“, „Puriena“, „Voveraitė“, „Vaivorykštė“, „Jūratė“ ugdytiniai, „Ąžuolo“, „Šaltinio“
progimnazijų moksleiviai.
Studijoje vyko pačios įvairiausios veiklos – tai ir saugaus interneto diena, karjeros dienos,
vaikų knygų penketuko pristatymas, susitikimai su rašytojais, kita veikla.
KLUBAI
Vaikų klubas „Z karta
Nuo 2015 m. rugsėjo vaikų bibliotekoje „Žiburėlis“ veikiantis vaikų klubas „Z karta“
tęsė savo veiklą: sustabdyto kadro filmukų kūrimas, įvairūs renginiai, šventės, edukaciniai
užsiėmimai.
Problema – kiekvienais metais didėja vaikų užimtumas, daugėja įvairių būrelių , todėl
reguliariai visiems susirinkti į biblioteką , jau tapo sudėtinga. Klubiečiai į biblioteką rinkdavosi
spalio – gegužės mėnesiais, kas antrą pirmadienį.
Jau tradicija tapo Valentino dienos, Helovyno, Užgavėnių, Velykų šventimas. 2019 metais
didelio pasisekimo sulaukė vykę renginiai: popietės „Mano vardo kilmė“, „Žaidimų karuselė“,
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„Pepės gimtadienis“, edukaciniai užsiėmimai „Lobių sala“, „Auksinė žuvelė“, „Tegul sninga“,
šou „Melagių diena „Žiburėlyje“, karaokė konkursas „Daina + Aš“ ir kt.
Per metus „Z karta“ klube įvyko 10 užsiėmimų. Apsilankė 103 lankytojai.
Tėvų ir vaikų klubas „Slieko Zigmučio pievelė“
2018 metais Šiaurinėje bibliotekoje parengtas edukacinių užsiėmimų ciklas „Slieko Zigmučio
pievelėje“, skirtas tėveliams ir vaikams iki 3 metų amžiaus sėkmingai vykdė savo veiklas ir
ataskaitiniais metais. 2019 metais buvo pravesta 13 edukacinių užsiėmimų. Užsiėmimuose
apsilankė 233 lankytojai. Edukacinius užsiėmimus vedė ikimokyklinio ugdymo pedagogė V.
Lideikienė ir vyresn. bibliotekininkė H. Slivkienė. Užsiėmimų metu pedagogė tėveliams
paprastai pristato temą, ją apibūdina ir kartu žaidžia temą atitinkančius žaidimus, dainuoja
daineles ir pan. Pvz.: užsiėmime – lopšinės „A a a pupa“ tėveliams priminė iš vaikystės žinomas
lopšines, o jų žinių bagažą papildė ir V. Lideikienės pamokytos, dažniausiai klausomos ir vaikų
mėgstamos dainelės. Jei mažyliai dar nebūna pavargę, kartojame jau išmoktus žaidinimus:
mylavimus, juokinimus, pirštukų žaidimus, muzikuojame barškučiais ar slepiamės po šilko
skarelėmis. Visiems būnant drauge labai smagu bendrauti, muzikuoti ir net stebėti ką čia veikia
visi kiti susirinkusieji.
Ataskaitiniais metais „Slieko Zigmučio pievelė“ užsiėmimai vyko ir Panevėžio pataisos namų
Vaikų (kūdikių) skyriuje bei Vaiko ir motinos namuose. Šie užsiėmimai buvo ypatingai naudingi
nuteistosioms, auginančioms vaikus, kadangi tai ne tik galimybė turiningai ir naudingai praleisti
laiką, bet ir puiki proga įgyti žinių bei ugdyti atsakingos motinystės įgūdžius. Moterys,
gyvenančios Vaiko ir motinos namuose, turinčios teisę vykti be sargybos arba palydos už
pataisos įstaigos ribų, pradėjo savarankiškai lankyti bibliotekoje vykstančius „Slieko Zigmučio
pievelė“ užsiėmimus. Ir joms ir jų vaikučiams tai puiki galimybė integruotis į visuomeninį
gyvenimą.
Vienas iš „Slieko Zigmučio pievelės“ edukacinių užsiėmimų buvo surengtas ir miesto aikštėje
projekto „Susitikime penktadienį“ metu. Galime tik pasidžiaugti debiutu, nes norinčius dalyvauti
kūrybiniame užsiėmime „išbaidė“ tik užklupusi smarki liūtis.
Rankdarbių mėgėjų klubas „Laumė“
Klubas „Laumė“ Šiaurinėje bibliotekoje sėkmingai gyvuoja jau ketvirtus metus. Šis klubas
skirtas vidutinio ir vyresnio amžiaus moterims, kurias vienija panašūs pomėgiai ir tikslai:
rankdarbių kūrimas, domėjimasis sveika gyvensena, literatūra, noras tobulėti, dalintis sukaupta
patirtimi, išmokti ir sužinoti kažką naujo. Moterys į rankdarbių klubą renkasi 2 kartus per mėnesį
ir dalinasi savo kūrybiniais gebėjimais, gražiomis idėjomis, rengia rankdarbių parodas, palaiko
ryšius su kituose miestuose veikiančiais rankdarbių klubais.
2019 metų rudenį klubas pasipildė naujomis narėmis. Klube yra 18 registruotų narių,
pastoviai užsiėmimus lanko nuo 5 iki 12 rankdarbių mylėtojų. Ataskaitiniais metais „Laumės“
klubo moterys aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose. Metų pradžioje klubo narės su dideliu
susidomėjimu dalyvavo L. Bartašienės surinktų Pasvalio krašto pirštinių parodos atidaryme bei
praktiniame užsiėmime. Įkvėptos šios parodos moterys iki pat rudens mezgė raštuotas pirštines,
naudodamos Pasvalio krašto raštus. Artėjant gražiausiai pavasario šventei, pats laikas pasirūpinti
šventiniais akcentais. Šį kartą padedant Floristikos mokytojai Nonai Tamošiūnienei klubietės
susikūrė po velykinį vainiką. 2019 metais klubo narės dalyvavo ir miesto aikštėje vykusiame
renginyje „Susitikime penktadienį“. Kaip ir dera rankdarbių mylėtojoms, paminėjo Tarptautinę
mezgėjų dieną viešumoje. Aikštėje prie mezgančių, neriančių ir savo rankdarbius
demonstruojančių moterų prisijungė ir mezgėjų mezgėjas Raimundas Mikelevičius. Kartu su
klubo moterimis rugpjūčio mėn. buvo dalyvauta Pasvalio raj. rankdarbių klubo „Kraitė“
organizuotame Baltijos kelio 30-mečio paminėjime „Pinkim vienybės kelią“. Renginys vyko
Pasvalio r. Žadeikių B. Brazdžionio edukaciniame centre. Rudenį, Biržų r. asociacijos „Fantazijų
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skrynia“ kvietimu, svečiavomės Pabiržėje (Biržų r.). Kartu su bendramintėmis iš Pasvalio r.,
Kėdainių r., Šiaulių r. ir Latvijos moterys klausėsi psichologės Žanetos pranešimo, „Kraitės“
klubo vadovės Vidos surinktų faktų apie sapnų gaudykles bei mandalas bei visos drauge kūrė
„Sielos koliažą“.
Rankdarbių klubo narės mielai dalyvauja ir kituose bibliotekos organizuojamuose
renginiuose, rengia savo rankdarbių parodas ne tik mūsų bibliotekoje, bet ir kitose miesto
bibliotekose.
Ataskaitiniais metais klubas „Laumė“ turėjo 14 užsiėmimų, juose dalyvavo 101 klubietė.
Laisvalaikio klubas „Kūrybos karuselė“
Smėlynės bibliotekoje trečius metus sėkmingai gyvuoja moterų saviraiškos ir laisvalaikio
klubas „Kūrybos karuselė“, vadovaujamas vyresn. bibliotekininkės Daivos Stropaitienės.
Klubietės smagiai leidžia laisvalaikį, užsiima rankdarbiais, šoka linijinius šokius. Šokių pamokos
klubo lankytojoms veda vadovė choreografė Dalia Mockienė.
Klubas palaiko kūrybinius ryšius su Pasvalio rankdarbių klubu „Kraitė“ ir Panevėžio
skiautininkių klubu „ Radasta“.
Per metus įvyko 32 užsiėmimai, juose dalyvavo 272 lankytojos.
Senjorų klubas „Pabūkime kartu“
Nuo 2008 metų bibliotekoje veikia senjorų klubas „Pabūkime kartu“. Jis vienija vyresnio
amžiaus ar turinčius negalią žmones, nepraradusius noro bendrauti, plėsti akiratį, aktyviai leisti
savo laisvalaikį. Per tą laiką klubo narių skaičius padvigubėjo ir dabar į klubą užsirašiusių yra
apie 40 žmonių, kuriems biblioteka suteikia galimybę dalyvauti renginiuose, išvykose,
susitikimuose su įdomiais žmonėmis, menininkais, medikais, rašytojais ir poetais, realizuoti
savo kūrybinius gebėjimus praktinių užsiėmimų metu. Aktyviausių, dažniau ateinančių į
renginius yra apie dvidešimt narių. Metams bėgant kai kurie nariai išeina nebūtin, kiti pasiligoja,
bet klubas išlieka – po kiekvieno gausesnio renginio klubas pasipildo vienu kitu nariu, tik ne visi
jie tampa aktyvūs. Labai malonu, kad buvusios bibliotekininkės, išėjusios į pensiją, irgi mielai
lankosi klubo renginiuose.
Ataskaitiniais metais bibliotekos klube surengtos penkios popietės, kuriose didžiausią dalį
lankytojų ir sudarė klubo senjorai. Senjorus sujaudino ir ašarą braukti privertė popietė
„Gyvenimo spalvos“, kurioje nuoširdžiai ir įsijautę vaidino M.Karkos pagrindinės mokyklos
moksleivių „Mažojo teatro“ aktoriai (mokytoja Loreta Valainienė ).
Atvira ir maloniai bendraujanti senjorams pasirodė rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė,
išsamiai atsakinėjusi į klausimus ir nuoširdžiai pasakojusi apie savo gyvenimą ir knygų herojų
peripetijas.
Gal dėl metų laiko, kada jau darbai atlikti ir nebėra kur skubėti, dėl pilkumos gamtoje ir
noro prašviesinti tą laiką, bet gausiausiai klubo lankytojai rinkosi į tradicinę adventinę popietę
„Poezija, gydanti sielą“, – susitikimą su kunigu, poetu Justu Jasėnu, besidominčiu menu, istorija,
literatūra, aktyviai dalyvaujančiu visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Renginio metu senjorai
galėjo ne tik pasiklausyti poezijos bei prozos ištraukų, bet ir artimiau pabendrauti susėdę prie
vieno stalo su kunigu. Kaip sakė pats kunigas, tokie susitikimai praturtina, praskaidrina
kasdienybę, nustebina tikroviškais atsivėrimais, bendravimu.
Visada aktuali šiems vartotojams ir sveikatos tema, todėl bibliotekoje surengtos dvi
popietės: „Medus – stebuklingas vaistas“ ir meno terapijos popietė „Nusipinsiu šiaudinuką“,
kurios metu senjorai galėjo palavinti pirštelius ir vaizduotę, padedami meno terapijos ir
socializacijos instituto VYTA darbuotojos.
Padedant Visuomenės sveikatos biuro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo skyriaus
darbuotojoms bibliotekoje įvyko trys edukaciniai užsiėmimai. Visuomenės sveikatos biuro
specialistė Agnė Šimoliūnaitė užsiėmimų metu lankytojams kalbėjo apie mitybos įtaką sveikatai,
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imuniteto stiprinimą rudens ir žiemos laikotarpiu. Senjorai, dalyvavę užsiėmimuose, nemokamai
galėjo pasimatuoti kraujospūdį, kūno sudėties analizatoriaus pagalba sužinoti savo kūno masės
indeksą, riebalų ir skeleto raumenų masę, sužinoti ar jau gresia nutukimo, raumenų silpnėjimo,
viso kūno suglebimo pavojus.
Kaip ir kasmet lankė senjorai ir bibliotekoje eksponuojamas parodas, dalyvavo
R.Krištopaičio parodos „Skiriu moterims“ bei TAU lankytojų tapybos darbų parodos „Gyvenimo
rudenį širdyje pavasaris“ atidarymuose.
VAIKŲ VASAROS UŽIMTUMO STOVYKLOS
Jau 17 metų vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“, „Židinio“, „Žiburėlio“, Smėlynės
ir Šiaurinėje bibliotekose vasaros metu vyksta nemokama dieninė vaikų stovykla. Stovyklas
organizuojančių bibliotekos darbuotojų tikslas – užtikrinti kokybišką 6-13 m. amžiaus vaikų
užimtumą vasaros atostogų metu.
Šiemet penkiose Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo bibliotekose
(vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“, Šiaurinėje, Smėlynėje, „Židinyje“ ir „Žiburėlyje“)
praleisti vasaros atostogas panoro net 301 vaikas.
Birželio-liepos mėnesiais bibliotekose organizuojamose dienos stovyklose apsilankyta
daugiau nei 2200 kartų, užregistruotas 91 naujas skaitytojas.
Bibliotekos darbuotojos vaikams suorganizavo net 96 užsiėmimus.
Prie įvairiapusiškesnės stovyklų veiklos prisidėjo ir savanoriai: gimnazistės – Sandra
Maižvilaitė, Gabija Matekonytė ir Gabrielė Petraitytė, Panevėžio skautai – Viktorija, Danielius,
Jonas ir Vainius, Šiaurinės bibliotekos skaitytoja Kamilė Verikaitė, treneris Gintautas
Vasiliauskas, šokių studijos „Red Action“ vadovė Rusnė Red.
Vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ stovyklautojų laukė pažintis su lego robotukais
bei 3D spausdintuvu, sferinio kino apie meškutės nuotykius kosmose peržiūra mobiliame
planetariume, ledų degustacijos ir net vandens mūšis. O kur dar kelionė siauruku iki Rekstino
miško ir ten surengtas piknikas, žaidimai ir estafetės. Leisdami laiką bibliotekoje, vasarotojai
susipažino su floristo, apsaugininko ir kepėjo profesijomis, gamino dantų monstriukus, piešė ant
tarp medžių ištemptos plėvelės. Stovyklos kulminacija tapo išvyka į Kauno zoologijos sodą,
aplankant laipiojimo sienelių centrą ir išbandant „Draugystės“ parke esančius treniruoklius,
sūpynes bei batutą.
Šiaurinės bibliotekos atostogautojai dalyvavo lobio paieškose, muilo burbulų fiestoje,
pramogavo nuotykių parke „Orangutangas“. Vaikus aplankė gatvės šokių studijos „Red Action“
vadovė Rusnė, mokiusi hip hopo elementų. Svečiavosi rašytojas Benas Bėrantas su iliustruotoja
Vilija Kvieskaite, organizavę kūrybines šviečiančio apuoko gamybos dirbtuves. Poetė Daiva
Čepauskaitė skaitė savo „baisiai gražius“ eilėraščius, tautodailininkas Albertas Bartašius
supažindino su penkiolika lietuvių liaudies muzikos instrumentų, o iš Vilniaus atvykęs
auksaspalvis retriveris Gongas su šeimininke vedė kaniterapijos arba skaitymo su šunimi
užsiėmimą. Skaitytoja Kamilė Verikaitė pristatė savo unikalią Rubiko kubo kolekciją, treneris G.
Vasiliauskas organizavo sporto dieną. Patyriminės istorinės edukacijos „Karaliaus Mindaugo
laikų Lietuva“ metu kiekvienas galėjo pajausti tikro kalavijo svorį, išbandyti skydų sienos jėgą,
pasimatuoti kario šarvus.
Vasarotojai bibliotekoje „Židinys“ mėgavosi muilo burbulų, šokių ir balionų pramogomis,
linksminosi su animatore, aktyviai judėjo laisvalaikio erdvėje „Go Jump“, išmėgino basų kojų
taką. Keliaudami daug pamatė ir sužinojo: lankėsi Panevėžio apylinkės teismo sulaikymo
kamerose, archyvuose ir net išbandė teisėjo kėdę. Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės
štabe vaikai matavosi apie 25 kg sveriančią šaulio kuprinę, užsidėjo dujokaukę ar bandė
bendrauti racijos pagalba. Panevėžio kraštotyros muziejuje stovyklautojai dalyvavo edukacinėje
programoje „Kai gyveno karaliai“. Jos metu ne tik daugiau sužinojo apie vienintelį Lietuvos
karalių Mindaugą ir karalienę Mortą, bet ir statė pilį, siuntė laišką su antspaudu, netgi išbandė
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senovinę katapultą. Smagiausia atrakcija vasarotojų laukė paskutinę stovyklos dieną – kelionė į
ledų fabriką bei edukacinį pramogų centrą „Curiosity“.
Bibliotekos „Žiburėlis“ stovyklautojai susipažino su panevėžiete vaikų rašytoja Neringa
Tik ir jos kūryba. Bio tatuiruočių meistrės Gundegos dėka savo rankas papuošė chna piešiniais.
Panevėžio kraštotyros muziejuje dalyvavo edukacijoje „Bitelės istorija“, kur susipažino su
bitininkavimo ypatumais ir, žinoma, ragavo medų. Vaikai išbandė ir dar vieną muziejaus
edukaciją – mokėsi atpažinti vaistinguosius žolynus. Skonis, kvapas ir spalva leido prisiminti,
kokius augalus pažįsta, kada juos galima vartoti ir kur jų ieškoti.
Smėlynės bibliotekos stovykloje daug dėmesio buvo skirta gamtai ir gyvūnams. Mažieji
panevėžiečiai su lauktuvėmis vyko į Panevėžio gyvūnų globos namus, kur mokėsi atsakomybės,
supratimo apie tinkamą elgesį su augintiniu. Vaikai lankėsi Gamtos mokykloje, kur apžiūrėjo ten
laikomus gyvūnus, glostė ponį, laikė rankose gyvalazdę. Aplankytas ir Nausodės Žirgynas. Čia
daug sužinota apie laikomus žirgus: veislė, charakteris, istorija. Vaizdžiai papasakota apie jų
priežiūrą, mitybą, valdymą, žirginio sporto šakas. Pasirodymą vasarotojams surengė Panevėžio
šunų dresūros mokyklos „Bestas“ atstovai su augintiniais. Nuvykę į Velžį paviešėti
tautodailininko Sauliaus Kronio dirbtuvėse, stovyklautojai sužinojo apie kalvio profesiją ir
apžiūrėjo jo įspūdingą, daugiau nei šimto plaktukų kolekciją. Vaikai suspėjo ir paparčio žiedo
ieškoti ir atskleisti savo kūrybines galias edukaciniuose užsiėmimuose.
Visi 5-iose miesto bibliotekose organizuoti vasaros stovyklose vykę užsiėmimai buvo
nemokami. Tai suteikė galimybę Panevėžio vaikams (ypatingai iš rizikos grupių, daugiavaikių,
socialiai remtinų šeimų), nevaržomai dalyvauti projekto veiklose, įsitraukti į turiningus,
prasmingus, edukacinius užsiėmimus. Vaikų vasaros poilsio užimtumo organizavimui (5
bibliotekų 5 projektams) gauta 2850 Eur.
Savanorystė
Bibliotekoje vaikų vasaros stovyklų metu ir skaitmeninio raštingumo mokymuose 2019
m. talkino savanoriai ir e-skautai.
Šiaurinė biblioteka sulaukė savanorių paramos ir pagalbos organizuojant vaikų vasaros
dienos stovyklos renginius. Stovyklos dienotvarkė pasipildė dar įdomesne ir turiningesne veikla
dėka talkinusių savanorių: Panevėžio skautai – Viktorija, Danielius, Jonas ir Vainius, Šiaurinės
bibliotekos skaitytoja Kamilė Verikaitė, treneris Gintautas Vasiliauskas, šokių studijos „Red
Action“ vadovė Rusnė Red. Į stovyklos veiklą įsitraukė ir stovyklautojų tėveliai: Dovydo tėtis
Gintautas Vasiliauskas – sporto entuziastas, Evos ir Godos tėtis – Policijos kinologas Raimondas
Baranauskas.
Bibliotekoje „Židinys“ talkino savanorė Edita Hory, Smėlynės bibliotekoje - Sandra
Vareikaitė ir B. Bliuvaitė, kurią atsiuntė Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba.
Viešojoje bibliotekoje mokant senjorus skaitmeninio raštingumo talkino e-skautai Paulius
Šimeliūnas ir Tomas Kucinas, Smėlynės bibliotekoje - e-skautas Rytis Petkevičius.
10. SKAITMENINIMAS
Viešoji biblioteka neturi dokumentų, kuriuos būtų tikslinga skaitmeninti. Tačiau rengia
virtualias parodas, kurioms leidiniai yra skaitmeninami. 2019 m. buvo parengtos 4 virtualios
parodos bibliotekos tinklaraščiuose „2019 m. – Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejiniai metai“
(bibliotekos interneto svetainėje). „Pasaulio panevėžiečiai“, skirta Pasaulio lietuvių metamas
pažymėti (bibliotekos interneto svetainėje), fotokonkurso „Veidaknygė – kitaip“ nuotraukų
paroda, ikimokyklinių ir mokyklinių įstaigų ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Palinkėjimas
„Žaliajai pelėdai“ (zalioji pelėda bloge, 1239 peržiūros).
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11. BENDRADARBIAVIMAS IR PARTNERYSTĖ
Biblioteka, kaip informacijos ir bendruomenės susibūrimų institucija, aktyviai
bendradarbiauja su miesto švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos įstaigomis, vietos
bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, įvairiomis draugijomis, klubais.
Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka taip pat yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos
bei Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija narė.
Siekiant sustiprinti socialinį dialogą bei partnerystę, ieškome naujų bendravimo būdų,
bendradarbiavimo partnerių. Ypatingai siekėme puoselėti abipusiai naudingą partnerystę su
verslo sektoriumi.
2019 m. tęsėme arba užmezgėme naujus bendradarbiavimo ryšius su 127 įvairiomis
organizacijomis: 50 švietimo ir mokslo įstaigų, 7 vietos bendruomenėmis, 18 verslo partnerių, 52
kitomis įstaigomis, organizacijomis, asociacijomis, draugijomis, centrais ir pan.
Ataskaitiniais metais suradome dar 27 naujus partnerius.
Bendradarbiavimas su švietimo ir mokslo įstaigomis

Įstaigos pavadinimas
Lopšelis-darželis „Diemedis“
Lopšelis-darželis ,,Žibutė“
Panevėžio „Rožyno“ progimnazija
Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
Panevėžio ,,Senvagės“
progimnazija
Lopšelis-darželis „Puriena“
Panevėžio kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų pagrindinė
mokykla
Panevėžio gamtos mokykla
Lopšelis-darželis „Pušynėlis“
Lopšelis-darželis „Sigutė“
Panevėžio „Minties“ gimnazija
Lopšelis-darželis „Kastytis“
Lopšelis-darželis Kregždutė“
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Panevėžio muzikos mokykla
Panevėžio pradinė mokykla
Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
Panevėžio dailės mokykla
Panevėžio „Aušros“ vidurinė
mokykla
Panevėžio „Vilties“ vidurinė
mokykla
Panevėžio trečiojo amžiaus
universiteto Panevėžio skyrius
Panevėžio moksleivių namai
Lopšelis-darželis „Rūta“
Lopšelis-darželis „Rugelis“

Bendradarbiavimo
sritis
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

Bendrų
projektų
skaičius

1

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

21 m.
19 m.
19 m.
19 m.
16 m.
16 m.
16 m.
15 m.

1
1

1
1

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

Bendradarbiavimo
trukmė

14 m.
14 m.
13 m.
13 m.
12 m.
11 m.
11 m.
11 m.
11 m.
10 m.
9 m.
9 m.
9 m.

2

8 m.
8 m.
8 m.
8 m.
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Panevėžio M. Karkos pagrindinė
mokykla
Lopšelis-darželis Riešutėlis“
Lopšelis-darželis „Taika“
Panevėžio M. Rimkevičaitės
paslaugų ir verslo mokykla
Panevėžio „Saulėtekio“
progimnazija
Lopšelis-darželis „Žilvinas“
Panevėžio V. Mikalausko menų
gimnazija
Panevėžio Alfonso Lipniūno
progimnazija
Lopšelis-darželis „Aušra“
VšĮ „Kauno kolegija“
Panevėžio kolegija
Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija
Lopšelis-darželis „Dobilas“
Radviliškio dailės mokykla
Panevėžio Beržų progimnazija
Panevėžio r. Krekenavos lopšelisdarželis
Panevėžio r. Pažagienių mokykladarželis
Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Lopšelis-darželis „Voveraitė“
Lopšelis-darželis „Varpelis“
Lopšelis-darželis „Jūratė“
Lopšelis-darželis „Papartis“
Lopšelis-darželis „Kregždutė“
Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“
Panevėžio Kastyčio Ramanausko
lopšelis-darželis

Kultūrinė-edukacinė

6 m.

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

6 m.
6 m.
5 m.

1

Kultūrinė-edukacinė

5 m.

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

5 m.
4 m.

Kultūrinė-edukacinė

4 m.

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Eksponuoja parodas
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

4 m.
2 m.
2 m.
2 m.
2 m.
1 m.
1 m.
1 m.

1

Kultūrinė-edukacinė

1 m.

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

1 m.
1 m.
1 m.
1 m.
1 m.
1 m.
1 m.
1 m.

Bendradarbiavimas su verslo partneriais

Įstaigos pavadinimas
UAB „Alma litera“ sprendimai

Bendradarbiavimo
sritis

Vienkartinė 100 Eur
parama bibliotekos 30ajam gimtadieniui;
rašytojos atvežimas
UAB „ONMEDIA“ („Sekundė“, I Informacinė„Panevėžio balsas“)
reklaminė
A. Švedrausko IĮ „Kupolė“
Eksponuoja meno
parodas, papuošia
bibliotekos erdves prieš
šventes
Media MB (Aukštaitijos naujienų Informacinė-reklaminė

Bendrų
projektų
skaičius

Bendradarbiavimo
trukmė
10 m.

10 m.
9 m.

7 m.
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agentūra AINA)
UAB „Panevėžio rytas“ (laikraštis Informacinė-reklaminė
„Panevėžio kraštas“ ir naujienų
portalas Panskliautas)
UAB „Drivinged“ (KET bilietai)
Informacinė-reklaminė
IĮ „Jurgitėlės amatai“
Eksponuoja meno
parodas
IĮ „Kavos dėžutė“
Informacinė-reklaminė
UAB J. Masiulio knygynas
Informacinė-reklaminė
MB
„Elektroninės
Vizijos“ Informacinė-reklaminė
(Lietuvos regionų naujienų portalas
Miesto naujienos)
„Centro optika“
Edukacinė
UAB „Elito statyba“
500 Eur parama
bibliotekos 30-ajam
gimtadieniui
UAB „Amalkeros leidyba“
~250 Eur vertės
spaudinių gamybos
paslaugos
UAB „EA Baltic“
200 Eur parama
bibliotekos 30-ajam
gimtadieniui
UAB „Litforina“
200 Eur parama
bibliotekos 30-ajam
gimtadieniui
UAB „Jūsų žiedas“
~40 Eur vertės gėlių
kompozicija
bibliotekos 30-ajam
gimtadieniui
UAB „Geros grindys“
Parama bibliotekos 30ajam gimtadieniui
UAB „Interselas“
50 Eur parama
bibliotekos 30-ajam
gimtadieniui

7 m.
5 m.
3 m.
2 m.
2 m.
2 m.
1 m.
Vienkartinė parama
Vienkartinė parama
Vienkartinė parama
Vienkartinė parama
Vienkartinė parama

Vienkartinė parama
Vienkartinė parama

Bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis
Bendruomenės pavadinimas
Panevėžio bendruomenė
„Senamiestietis“
Panevėžio Pušaloto mikrorajono
bendruomenė
Kniaudiškių mikrorajono vietos
bendruomenė
„Šaltiniečių“ bendruomenė
Panevėžio miesto žydų
bendruomenė
Panevėžio Marijonų mikrorajono
bendruomenė
Liekupio bendruomenė

Bendradarbiavimo
sritis

Bendrų
Bendradarbiavimo
projektų
trukmė
skaičius

Kultūrinė-edukacinė

18 m.

Kultūrinė-edukacinė

5 m.

Kultūrinė-edukacinė

5 m.

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė

3 m.
2 m.

Kultūrinė-edukacinė

2 m.

Kultūrinė-edukacinė

1

1 m.
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Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir įstaigomis
Organizacijos, įstaigos
pavadinimas
Panevėžio apskrities G.
Petkevičaitės-Bitės viešoji
biblioteka
Panevėžio kraštotyros muziejus
Lietuvos Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos žurnalas
„Tarp Knygų“
Panevėžio mokytojų metodininkių
būrelis
VšĮ „Neįgaliųjų integracijos
centras“
VšĮ „Dailusis ornamentas“
VšĮ „Naujasis amžius“ (laikraštis
„XXI amžius“)
Panevėžio kolekcionierių klubas
Panevėžio esperanto klubas „Revo“
Panevėžio vaikų dienos užimtumo
centras
Panevėžio laikinieji vaikų globos
namai
Panevėžio vyriausiasis policijos
komisariatas
Panevėžio Užimtumo tarnyba
Asociacija „Langas į ateitį“
Panevėžio moksleivių namai
VšĮ sveikatingumo klubas
„Vidmavita“
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio socialinių paslaugų
centras
Panevėžio miesto visuomenės
sveikatos biuras
Panevėžio Plėtros agentūra
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo
ugdymo centras
Panevėžio suaugusių ir jaunimo
mokymo centras
Panevėžio krašto žmonių su negalia
sąjunga
VšĮ komunikacijos centras „Kalba.
Knyga. Kūryba“ (vadovė L.
Lapinskienė)
Asociacija „Bitės namai“
Lietuvos agentūros „SOS vaikai“
Panevėžio skyrius

Bendradarbiavimo
sritis
Kultūrinė-edukacinė

Bendrų
projektų
skaičius
2

Kultūrinė-edukacinė
Informacinė-reklaminė
Kultūrinė-edukacinė

Bendradarbiavimo
trukmė
31 m.
16 m.
15 m.

2

12 m.

Kultūrinė-edukacinė

12 m.

Kultūrinė-edukacinė
Informacinė

12 m.
11 m.

Eksponuoja parodas
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

10 m.
10 m.
9 m.

Kultūrinė-edukacinė

9 m.

Edukacinė

9 m.

Informacinėkonsultacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

1
1
1

Kultūrinė
Kultūrinė
1

Informacinė-reklaminė
Kultūrinė-edukacinė

1

Kultūrinė-edukacinė

7 m.
6 m.
6 m.
5 m.

1

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

8 m.
8 m.
8 m.
8 m.
7 m.

Edukacinė

Kultūrinė-edukacinė

8 m.

5 m.
5 m.

1

5 m.
5 m.
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VšĮ „Jūsų Panevėžys“ (naujienų
portalas JP)
VšĮ „Gerų naujienų televizija“
(GNTV)
Panevėžio jaunuolių dienos centras
Panevėžio kultūros ir istorijos
žurnalas „Senvagė“
VšĮ „Šiauliai plius“ (Naujienų
portalas Etaplius)
Naujienų portalas Paninfo
Panevėžio pataisos namai
Panevėžio dailės galerija
Panevėžio švietimo centras
Panevėžio atviras jaunimo centras
(PAJC)
Panevėžio politikių klubas
„Veiklios moterys“
VšĮ „BUSK“ (naujienų portalas
Mano kraštas.lt)
VšĮ „Šermukšniukas“
Dailės studija ,,IN“
AB „Panevėžio būtų ūkis“
VšĮ „Kultūros lopšiai“ (naujienų
portalas Regionų naujienos)
Naujienų portalas Regionų gidas
Privati Klemento Sakalausko
sodyba-muziejus
Miežiškių Eglutės žaisliukų
muziejus
Panevėžio m. ir raj. tautodailininkų
asociacijos „Pantautodailė“
Panevėžio A. Bandzos socialinių
paslaugų namai
Panevėžio r. Ramygalos kultūros
centras
Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centras
VŠĮ Panevėžio ir Utenos regionų
aklųjų centras
Panevėžio Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo skyrius
Mažųjų ugdymo studija

Informacinė-reklaminė

5 m.

Informacinė-reklaminė

5 m.

Kultūrinė-edukacinė
Informacinė-reklaminė

4 m.
4 m.

Informacinė-reklaminė

4 m.

Informacinė-reklaminė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė

4 m.
3 m.
3 m.
3 m.
3 m.

1
1
1

Kultūrinė

3 m.

Informacinė-reklaminė

3 m.

Kultūrinė-edukacinė
Kultūrinė-edukacinė
Informacinė-reklaminė
Informacinė-reklaminė

2 m.
2 m.
2 m.
2 m.

Informacinė-reklaminė
Kultūrinė-edukacinė

2 m.
2 m.

Kultūrinė-edukacinė

1 m.

Kultūrinė

1 m.

Kultūrinė

1 m.

Kultūrinė-edukacinė

1 m.

Kultūrinė

1 m.

Kultūrinė-edukacinė

1

1 m.

Informacinė-edukacinė

1 m.

Kultūrinė-edukacinė

1 m.

12. KULTŪROS ĮSTAIGA IR MIESTAS
Įvertinus platų miesto bibliotekų veiklų spektrą (informacijos kaupimas, apdorojimas ir
sklaida, edukacijos, turiningo laisvalaikio, prevenciniai renginiai, bendruomenės užimtumas,
socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas, profesionalaus ir mėgėjiško meno sklaida ir kt.),
dalyvavimą miesto renginiuose leidžia manyti kad bibliotekų vaidmuo miesto gyvenime yra
reikšmingas.
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Platus miesto bibliotekų partnerystės ir bendradarbiavimo ryšių ratas su įvairiomis miesto
įstaigomis, organizacijomis ir bendruomenėmis leidžia vertinti bibliotekų veiklą kaip patikimą ir
svarbią miestui.
Viešoji biblioteka kaip ir ankstesniais metais įsijungė į „Susitikime penktadienį“ bei
Miesto gimtadienio renginius viešosiose miesto erdvėse, EXPO Aukštaitija 2019 pristatė savo
edukacijas.
Vietos profesionalūs menininkai dalyvauja bibliotekų renginiuose, parodose.
Panevėžio fotografų draugijos narės Lukrecijos Dūdienės 5 fotografijų parodos buvo
eksponuotos vaikų bibliotekoje „ Šaltinėlis“, Parko, Smėlynės ir Viešoji bibliotekoje.
Fotografo Andriaus Repšio paroda „Nepalas“ buvo eksponuota Viešojoje bibliotekoje ,
Stasio Povilaičio paroda „Po repeticijų“ – Šiaurinėje bibliotekoje.
Orlando Butkaus fotografijų paroda „Tarp žemės ir dangaus“, bei Panevėžio fotografų
draugijos narių darbų paroda „Miestas“ buvo eksponuotos bibliotekoje „Židinys“.
Alternatyvios fotografijos kūrėjo Žilvino Kropo kūrybos paroda „Saulėraščių fenomenas“
vyko Viešojoje bibliotekoje.
Panevėžio m. ir raj. tautodailininkų asociacijos „Pantautodailė“ narių darbų parodos
„Panevėžys laiko tėkmėje“ (skirta miesto gimtadieniu) bei kalėdinė paroda „Mano angelas“ buvo
eksponuotos Šiaurinėje ir „Židinio“ bibliotekoje. Šioje bibliotekoje veikė ir Kalėdų senelio
dirbtuvėlės su „Pantautodaile“.
Tautodailininkės Stasės Mikeliūnienės akvarelių paroda „Žvilgsnis į gamtos pasaulį“ ir
„Peizažai“ eksponuotos Viešojoje bei Parko bibliotekoje.
Tautodailininkės Romualdos Zoltnerienės tapybos darbų paroda „Gėlės mano gyvenime“
buvo eksponuota vaikų bibliotekoje „Šaltinėlis“
Tautodailės draugijos narės L. Vološkevičienės piešinių ant ryžių popieriaus paroda „Tarp
dangaus ir žemės“, fotografijų paroda „Kaukazas - Panevėžio alpinistų lopšys“, bei knygos
„Kelias: Iyengar joga“ pristatymas vyko vaikų bibliotekoje „Šaltinėlis“.
Bendradarbiaujame su dailininkais Lidija ir Jonu Dailidėnais, kurie jau eilę metų
bibliotekose eksponuoja savo darbų parodas, aktorėmis E. Matulaite ir E. Koriznaite .
Tautodailininkai Dainora Guokienė, Rolandas Puzinas bibliotekose eksponavo savo
papuošalus iš įvairių medžiagų.
Panevėžiečio dailininko, kraštotyrininko Algirdo Jonušio piešinių paroda „Mūsų senolių
palėpių lobiai“ buvo eksponuota vaikų bibliotekoje „Šaltinėlis“ ir viešojoje bibliotekoje.
Dailininkės Irenos Milaševičiūtės - Paulavičienės akvarelės paroda „Kelionė į save“
eksponuota Parko bibliotekoje.
Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su buvusia panevėžiete, rašytoja Lina Ever ir jos
knygos „Kelyje. 100000 žingsnių su kunigu Algirdu Toliatu“ pristatymas.
Džiugu, kad Panevėžyje atsiranda ir vaikams kuriančių menininkų. Tai knygų autorės
Neringa Tik bei Inga Kanišauskė. Popietė vaikams „Mes skaitome knygeles“ su Neringa Tik
vyko bibliotekoje „Židinys“, o susitikimas su knygos „Linksmorija“ autore Inga Kanišauske
vyko dviejose bibliotekose - „Židinio“ ir „Žiburėlio“. Vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“
buvo eksponuota šios menininkės fotografijų paroda „Matau kitaip“ .
Panevėžietės dailės terapeutės Vaidos Virbalaitės paskaita „Baltų simbolika ir chna dailė“ ir
socialinio meno projekto fotografijų paroda [NE]GYVENIMAS vyko Šiaurinėje bibliotekoje.
Gerai žinomos dainų atlikėjos ir autorės Elenos Freder kūrybos vakaras „Pakalbėkim darsyk
apie meilę“ vyko Viešojoje bibliotekoje.
13. ĮSTAIGOS RINKODARA
Viešosios bibliotekos rinkodaros strategija remiasi aptarnaujamos bendruomenės, jos
poreikių ir norų pažinimu bei analize, ieškant efektyviausių priemonių poreikiams tenkinti,
tobulinat informacines paslaugas, didinant jų naudingumą bendruomenei ir visuomenei, aktyviai
formuojant visuomenės nuomonę apie įstaigą.
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Specialistų, užsiimančių tik rinkodara, neturime, tačiau rinkodara yra labai svarbus darbo
baras, kuriuo, šalia kitų veiklų, užsiima vyresn. bibliotekininkė komunikacijai ir projektų
valdymui, padalinių vadovai.
Kiekvienas padalinys metų pabaigoje rengia išsamią veiklos ataskaitą: analizuoja
statistinius rodiklius, įvardija laimėjimus, nesėkmes, problemas ir būdus joms spręsti.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas
2019 m. bibliotekos veikla, naujienos apie renginius buvo sistemingai viešinamos,
pasitelkiant integruotas komunikacijos priemones: regioninę spaudą, internetinę žiniasklaidą,
televiziją, socialinius tinklus, naujienlaiškius, mažosios poligrafijos darbus.
Ataskaitiniais metais periodikoje išspausdinti, internetinėje erdvėje paskelbti,
televizijoje transliuoti 577 straipsniai ir/ar vaizdo įrašai (žr. 1 pav.). Nepasikartojantys, originalūs
pavadinimai sudarė 27 proc. (156 publikacijos) visų straipsnių ir vaizdo įrašų skaičiaus.
Lyginant su 2018 m. publikacijų skaičius išaugo 15 proc. Tokį augimą įtakojo 17 proc.
didesnis organizuotų renginių skaičius.
1 pav. Publikacijų pasiskirstymas pagal visuomenės informavimo priemonę ir rengėjus

100%

17

50%

52

0%

60
8

440

0

Periodinė
spauda

Televizija Internetiniai
portalai

Žiniasklaidos atstovų ir renginių dalyvių

0

Radijas

Darbuotojų

Esamus ir potencialius skaitytojus, visuomenę apie bibliotekos veiklą, teikiamas
paslaugas aktyviai informuojame patys. Todėl didžioji dalis – 85 proc. (492 publikacijos)
straipsnių parengta bibliotekos darbuotojų: 378 publikacijas parašė vyresn. metodininkė
komunikacijai ir projektų valdymui, 114 publikacijų parengė vedėjos bei
vyresn.
bibliotekininkės. (1 lentelė)
Apie biblioteką 41 pranešimą/video reportažą parengė „Sekundės“, „Panevėžio krašto“,
„XXI amžiaus“, „Senvagės“, www.jp.lt, LRT TV naujienų tarnybos žurnalistai. Renginių ir
veiklų dalyviai parengė dar 44 straipsnius ir/ar video reportažus apie biblioteką.
Publikacijos internetinėje erdvėje sudaro didžiąją dalį visų straipsnių – 87 proc. (500).
Daugiausia tekstų pernai skelbta naujienų tinklalapiuose: www.aina.lt (72, 14 proc.),
www.etaplius.lt (67, 13 proc.), www.regionunaujienos.lt (66, 13 proc.), www.panskliautas.lt (62,
12 proc.), www.mano krastas.lt (57, 11 proc.), www.jp.lt (55, 11 proc.) ir kt. Tai 83
publikacijomis daugiau nei 2018 m.
Periodinėje spaudoje 2019 m. publikuoti 69 straipsniai. Iš jų: 36 žurnaluose („Tarp
Knygų“ ir „Senvagė“), 33 laikraščiuose („Sekundė“, „Panevėžio kraštas“, „XXI amžius“,
„Tremtinys“). Tai 1 publikacija daugiau nei 2018 m.
LRT, TV3, Lietuvos ryto ir GNTV transliuotojų kanaluose parodyti 8 video reportažai
apie įvairius bibliotekos renginius (skaitmeninio raštingumo mokymus (3); R. Pečiulienės rankų
darbo rankinių parodos atidarymą; tautodailininko R. Mikluševčiaus mezginių parodą; L.
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Vološkevičienės tapybos darbus; vaikų vasaros stovyklas; dalyvavimą „Muziejų nakties“
renginių programoje). Tai 5 video reportažais daugiau nei 2018 m.
Ataskaitiniais metais radijo transliacijų apie biblioteką nesulaukta.
Bibliotekos tinklalapyje www.panbiblioteka.lt/ pernai apsilankyta 19 127 kartus.
Lyginant
su 2018 m. fiksuojamas 13 proc. (-2953) apsilankymų mažėjimo pokytis3.
Darbuotojų rengiamuose tinklaraščiuose – „Kelionė su knyga“, „Sveika biblioteka“ bei
„Žalioji pelėda“ – ataskaitiniais metais apsilankyta 18 150 kartų („Žalioji pelėda“ – ~1000,
„Sveika biblioteka“ – 5004, „Kelionės su knyga“ – 12 146). Bendras virtualių peržiūrų
tinklaraščiuose skaičius 2019 m. sumažėjo net 56 proc. arba 22 712 apsilankymais4.
Informaciją apie bibliotekos renginius, teikiamas paslaugas pateikiama populiaraus
socialinio tinklo Facebook paskyrose, kurias turi visos bibliotekos. Veikia ir specializuota,
apimanti visų bibliotekų naujienas, paskyra. Visose paskyrose iš viso turime 10 082 draugus. Tai
net 18 proc. arba 1543 draugais/sekėjais daugiau nei 2018 m.
2019 m. sukurtos 2 vis sparčiau populiarėjančio socialinio vaizdų dalinimosi tinklo –
Instagram paskyros. Tai vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ paskyra, turinti 30 sekėjų bei
bendra bibliotekos paskyra – Panbiblioteka, turinti 382 sekėjus.
2019 m. 2 bibliotekų YouTube paskyrose patalpinta 9 vaizdo įrašai, sulaukę per 350
peržiūrų. Tai: sustabdyto kadro dirbtuvių metu parengti 4 vaizdeliai; Aukštaitijos bibliotekininkų
sąskrydžio akimirkos; vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ surengta edukacija vaikų
lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“; robotuko-varlės valdymas, „Ąžuolo“ progimnazijos
moksleivių koncertas bei Užgavėnių šventė vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“.
Apie vyksiančius renginius gyventojai informuoti platinant įvairią spausdintą
informaciją (skelbimai, lankstinukai, knygų skirtukai, kvietimai ir pan.). Tokios medžiagos per
metus parengta ir išdalinta apie 5000 vienetų.
Renginių viešinimui buvo užsakyti mokami informaciniai-reklaminiai skelbimai
miesto spaudoje („Sekundė“, „Panevėžio balsas“, „Panevėžio kontaktas“) per metus išėję
~300 kartų.
Artėjančias veiklas aktyviai viešiname ir renginių talpinimo platformoje
https://renginiai. kasvyksta.lt/panevėžys/. Joje 2019 m. patalpinti daugiau nei 65 renginių
anonsai.
Ataskaitiniais metais Viešosios, Smėlynės ir „Šaltinėlio“ bibliotekos darbuotojos ėmė
siųsti vartotojams naujienlaiškius (informacija apie artėjančius renginius, naujai gautas knygas).
2019 m. parengta ~30 naujienlaiškių, siunčiamų daugiau kaip 900 gavėjų, kurių elektroninius
adresus turime savo duomenų bazėje, ir kurie yra davę sutikimą gauti el. laiškus.
Pernai pagaminta ir ~650 vnt. reklaminės-suvenyrinės atributikos (maišeliai, tušinukai,
puodeliai, knygų skirtukai, saldainiai), kuri dalinta lektoriams, edukacijų vedėjams, bibliotekos
rėmėjams, skaitytojams, konkursų dalyviams.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas
1 lentelė
Straipsniai
Padalinio
pavadinimas

Viešojoje
bibliotekoje:
3
4

Biblioteko
s leidiniai
(pavadini
mas,
skaičius)
0

Biblioteko
s
darbuotojų

Ne
bibliotekos
darbuotojų

307

54

Informacij
ų apie
biblioteką
skaičius
radijuje
(nurodyti
kokiame)
0

Televizijos (nurodyti
kokios) reportažų
apie biblioteką
skaičius
6
(LRT, Lrytas,

Bibliotekos tinklalapis kelis vasaros mėnesius su pertraukomis neveikė.
2019 m. imtas naudoti „Google Analytics“ įrankis, skaičiavęs lankomumo rodmenis ne visus metus.
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Abonementas
Informacijos
skyrius
VLS
"Žalioji
pelėda"

0

207

49

0

0

0

0

100

5

Filialuose:
"Žiburėlis"
Šiaurinė biblioteka
"Šaltinėlis"
Parko biblioteka
"Židinys"
Smėlynės
biblioteka

0
0
0
0
0
0

185
23
63
9
23
45

23
0
6
4
0
9

0

22

4

Iš viso:

0

492

77

0

GNTV)
2 (GNTV)

0

3 (GNTV, LRT, Lrytas)

0

1 (GNTV)

0
0
0
0
0

2
(Lrytas, LNK)
0
0
1 (LNK)
0
1 (Lrytas)

0

0

0
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Siekiant geriau pažinti vartotojus, gerinti aptarnavimo ir paslaugų kokybę, 2019 m. atlikti
2 tyrimai:
„Tinklo bibliotekų vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis“
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip lankytojai vertina teikiamas paslaugas bei aptarnavimo
kokybę.
Tyrimo metodas, imtis: anketinėje apklausoje dalyvavo 417 vartotojų.
Rezultatai:
1. Tipinis bibliotekos paslaugų vartotojas – vyresnio amžiaus (50-59 m.) moteris,
įgijusi aukštąjį išsilavinimą, šiuo metu dirbanti. Mažiausiai tyrime dalyvavo – 20-29 ir 30-39
m. amžiaus asmenys.
2. Aktyviausiai bibliotekos paslaugomis naudojasi garbaus amžiaus (60-69 ir 70+ m.)
respondentai (kelis kartus ar kartą per savaitę). Rečiausiai (kartą per kelis mėnesius, pusmetį ir
rečiau) lankosi vaikai iki 15 m. bei jaunimas (15-19 m.). Epizodinių lankytojų, užsukančių
kartą
per ketvirtį, pusmetį ar rečiau kiekis nežymus – 14 proc. Lojalūs asmenys, apsilankantys bent
tris kartus per mėnesį ir dažiau, sudaro net 54 proc. visų apklaustųjų.
3. Į biblioteką vis dažniau užsukama kaip į laisvalaikio leidimo ir renginių vietą (31
proc.), tačiau tradicinės funkcijos – aprūpinimas knygomis (89 proc.) bei periodika (30 proc.) –
išlieka svarbiausios.
4. Populiariausia elektroninė paslauga – tai knygų grąžinimo termino pratęsimas
internetu (56 proc.). Kas 2 lankytojas naudojasi bibliotekos tinklalapiu (53 proc.) bei knygų
rezervacija internetu. Vartotojų nuomone, gana svarbios paslaugos yra knygų užsakymas
internetu (32 proc.) bei leidinių paieška bibliotekos elektroniniame kataloge (30 proc.).
Rečiausiai lankytojai naudojosi duomenų bazėmis (8 proc.). Atkreiptinas dėmesys, jog kas 2
respondentas (49 proc.) pažymi nesinaudojantis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis.
5. Apklaustieji visus bibliotekos veiklos ir aptarnavimo aspektus (žr. 2 pav.) vertina
gerai ir labai gerai (nuo 94 iki 98 proc.). Ypač puikiai įvertintas aptarnavimas ir darbuotojų
konsultacijos, pagalba ieškant informacijos (98 proc.). Respondentai patenkinti ir bibliotekos
pasiekiamumu, patalpomis, nuorodomis, padedančiomis susiorientuoti, informacijos sklaida
apie įstaigos veiklą, paslaugas, organizuojamais renginiais ir mokymais bei technine baze (96
proc.). Kiek prasčiau (94 proc.) įvertinta knygų ir periodikos pasiūla bei darbo laikas.
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Labiausiai bibliotekos paslaugomis patenkinti vyresni (60-69 ir 70 + m.), mažiausiai – jaunesni
(15-19 m., 20-29 m.) bei 50-59 m. amžiaus lankytojai.
2 pav. Ar esate patenkintas (-a) PMSVB paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?
400
350

381
343

320

323

308

300

291

281
248

250

241

240

238

200

185

162

150
100

93
67

62

50
0

31

19

1

Visiškai patenkintas/-a

60

53
93

42

59

38
22

Labiau patenkintas/-a

61

52

44
9

39
32

Labiau nepatenkintas/-a

81

19

36

31
51

1

3

Visiškai nepatenkintas/-a

6. Dauguma apklaustųjų yra lojalūs ir „ketina“ (96 proc.) arba „galbūt ketina“ (3 proc.)
toliau
naudotis bibliotekos paslaugomis. Labai nedidelė dalis (0,5 proc.) tiriamųjų nežino savo ateities
planų šiuo klausimu. Tik 1 respondentai nurodė, jog neketina toliau lankytis bibliotekoje.
7. Net 94 proc. įstaigos vartotojų rekomenduotų, 4 proc. – galbūt rekomenduotų, ir tik 2
apklaustieji nerekomenduotų apsilankyti bibliotekoje. 6 respondentai nurodė neturintys
nuomonės.
8. Lankytojų, dalyvavusių tyrime, pasitenkinimo paslaugomis indeksas, vertintas
naudojant VPI ir NPS metodikas, yra itin aukštas: atitinkamai siekia 93 proc. ir 96 proc.
9. Siekiant ištirti lankytojų lūkesčius, respondentų teirautasi, kokių paslaugų jie
pasigenda, kaip biblioteka galėtų geriau patenkinti jų poreikius. Atkreiptinas dėmesys, jog
dauguma į šį klausimą neatsakė (312, 75 proc.) arba pažymėjo, kad neturi pasiūlymų bei juos
viskas tenkina (51, 12 proc.). Kas 8 tyrimo dalyvis (54, 13 proc.) turėjo pasiūlymų. Paaiškėjo,
kad respondentai labiausiai pageidauja, jog biblioteka: įsigytų daugiau populiariausių knygų
egzempliorių (8, 15 proc.), aktyviau papildytų fondus naujais leidiniais bei praplėstų patalpas (6,
11 proc.). Keletas (4, 7
proc.) tiriamųjų paminėjo, jog reikėtų atsisakyti švaros dienų.
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10. Tyrimo dalyvių teirautasi ir apie galimas paslaugų tobulino kryptis, naujų veiklų
įdiegimą. Paaiškėjo, jog aktualiausia nauja paslauga būtų laisvalaikio erdvių-vasaros skaityklų
lauke įkūrimas (90, 22 proc.).
Tyrimas „Dėl vardo bibliotekai suteikimo“
2019 m., minint Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 30 metų įkūrimo
jubiliejų, iškelta iniciatyva suteikti bibliotekai Panevėžio krašte gimusio ar nusipelniusio
žmogaus vardą. Kolektyvo ir administracijos pasiūlytos 5 žinomos asmenybės, tačiau vieningos
nuomonės neprieita, todėl nuspręsta surengti apklausą.
Tyrimo metodas, imtis: anketinėje apklausoje dalyvavo 446 respondentai.
Rezultatai:
1. Net 211 arba 47 proc. respondentų pasisakė už poetės, redaktorės E. Mezginaitės
vardo suteikimą bibliotekai.
2. 82 gyventojai arba 18 proc. apklausoje dalyvavusiųjų, norėjo, jog biblioteka būtų
pavadinta rašytojo, pedagogo ir kunigo J. Lindės-Dobilo vardu.
3. 65 apklaustųjų (15 proc.) nuomone, biblioteka turėtų vadintis vaikų rašytojo,
pirmosios lietuviškos poezijos knygos vaikams rengėjo M. Grigonio vardu.
4. Rašytojo, knygnešio, laikraščio „Panevėžio balsas“ buvusio redaktorius K. Jasiukaičio
vardu pavadinti biblioteką siūlė 41 apklausos dalyvis (9 proc.).
5. Mažiausiai populiarus pasirodė pedagogo ir rašytojo M. Lukšio vardas, už jį pasisakė
vos kas 20 (25, 6 proc.) respondentas.
6. Kitus variantus pasiūlė 22 apklaustieji (5 proc.). Jų atsakymus galima suskirstyti į
keturias grupes. Pirmoji – atsakiusieji, jog bibliotekai nereikia naujo vardo (8, 36 proc.). Antroji
–asmenys, neturintys nuomonės (1, 4 proc.). Sulaukėme ir keleto (3, 14 proc.) naujų variantų.
Siūlyta biblioteką pavadinti ne tik rašytojų, bet ir kitų kraštą garsinusių profesijų atstovų garbei
(knygnešės F. Bortkevičienės, aktoriaus ir režisieriaus D. Banionio bei istoriko, Panevėžio
kolegijos įkūrėjo K. Gudo). Ketvirtoji grupė – neracionalūs, absurdiški (10, 46 proc.) variantai,
kurių neverta svarstyti.
14. MATERIALINĖ IR TECHNINĖ BAZĖ
Vienas pagrindinių veiklos uždavinių – ne tik sukurti, bet ir nuolat palaikyti bei atnaujinti
bibliotekos įvaizdį, kuris priklauso ne tik nuo bibliotekininkų pasiaukojimo, išradingumo, daug
žinių ir išmanymo reikalaujančios veiklos, bet ir pokyčių ūkinėje bei materialinėje srityje.
Įvaizdžio kūrimas prasideda nuo patalpų, kurios formuoja pirmą įspūdį apie įstaiga. Nuomonę
apie biblioteką vartotojas susidaro tik įėjęs pro duris. Šiltos, tvarkingos ir jaukios bibliotekų
patalpos leidžia vartotojui pajusti komfortą, motyvuoja lankytis nuolat.
2019 metais tinklo bibliotekose buvo 114 kompiuterizuotų darbo vietų. Iš jų: 64 –
vartotojams, 50 – darbuotojams. Be to, yra 20 nešiojamųjų kompiuterių, kurie naudojami
gyventojų mokymams, 11 planšetinių kompiuterių, 6 elektroninės knygų skaityklės. Miesto
bibliotekose vartotojų aptarnavimui naudojama įranga: 1 terminalas, 8 multifunkciniai
spausdintuvai, 2 spausdintuvai, 4 rašaliniai spalvoti spausdintuvai, 1 lazerinis spausdintuvas, 8
skeneriai, 9 spausdintuvėliai knygų išdavimo čekiams, 20 brūkšninių kodų skaitytuvų, 8 kasos
aparatai, 8 multimedijos, 4 skaitmeniniai fotoaparatai, 1 vaizdo kamera 2 dronai, negatyvų
skeneris, 360 laisnių kamera, 6 „Lego education“ konstruktoriai, darbo stoties kompiuteris,
mikrokompiuteriai ir mikrokontrolerių rinkiniai ir kt. Atnaujinta Viešosios interneto prieigos
įranga, vartotojams skirti kompiuteriai pakeisti naujais.
Ataskaitiniais metais prie viešosios bibliotekos padarytas suoliukas, pastatyta „lauko
biblioteka“ – buvusi taksofono būdelė, kurioje dabar žmonės gali keistis knygomis, t.y. palikti
jiems nebereikalingas ar pasiimti kitų paliktas knygas, nupirkta 50 sulankstomų kėdžių. Vaikų
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literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ įrengta nauja edukacinė erdvė šeimoms, pagaminti baldai,
nupirktos naujos kėdės, patiems mažiausiems lankytojams skirtai erdvei nupirktas kilimas.
Bibliotekoje „Židinys“ pakeistas apšvietimas, suremontuotas vaikų kambarys, įrengta lauko
terasa, nupirkti sėdmaišiai. Prie Smėlynės bibliotekos blokais gėlėms papuošta lauko erdvė.
Šiaurinėje bibliotekoje pakeisti šviestuvai, prie bibliotekos pastatyti 3 suoliukai. Parko
bibliotekoje mokymų klasėje ant langų uždėti tamsinantys roletai. Pabaigtos remontuoti
bibliotekos administracijos patalpos
Nors bibliotekų materialinė būklė nėra bloga, tačiau kai kuriose iš jų yra skubiai spręstinų
problemų.
Parko biblioteka (Parko g. 37) – vienintelė nesuremontuota tinklo biblioteka, kuriai
prieš keletą metų buvo pakeisti tik langai ir prieigoje įrengtos pakeliamos žaliuzės. Lėšų (48 242
tūkst. Eur) kapitaliniam remontui prašome nuo 2009 m. Šiai bibliotekai būtinas kapitalinis
remontas: reikia pakeisti elektros instaliaciją, duris, įrengti tualetą, pritaikytą neįgaliesiems,
išgriauti erdvę ribojančias pertvaras.
„Židinio“ bibliotekoje būtinas lauko sienų apšiltinimas. Termovizoriumi buvo
nustatytas šiluminis nesandarumas, žiemą bibliotekoje labai šalta. Patalpoje atsirado sveikatai,
pastatui bei knygoms kenksmingas pelėsis, kuris, nieko nekeičiant, tik plėsis.
15. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR NESĖKMĖS
 Iš 15 pateiktų projektų finansuoti tik 11. Kultūros taryba nefinansavo nė vieno iš 4
pateiktų projektų.
 Dėl demografinių priežasčių mažėjantis vaikų skaičius mokyklose ir mažėjantis
skaitomumas įtakoja skaitymo rodiklius. Vaikų skaitytojų sumažėjo 54-iais, jiems išduota 3455iais egz. dokumentų mažiau.
 Dėl vykdytojo sutarties sąlygų nevykdymo nepavyko atnaujinti bibliotekos svetainės.
 Nepakankamai finansuotas tęstinis projektas „Literatūros ir meno kaleidoskopas“
pakoregavo suplanuotą veiklą – kai kurių planuotų renginių teko atsisakyti.
 Parko bibliotekai reikalingas kapitalinis patalpų remontas.
 „Židinio“ bibliotekoje būtina apšiltinti sienas ir stogą.
16. ĮSTAIGOS PASIEKIMAI IR LAIMĖJIMAI
 2019-aisisis biblioteka paminėjo savo veiklos trisdešimtmetį.
 Įvykdyti ir viršyti pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai. Skaitytojų padaugėjo 56iais, lankytojų – 6393-mis.
 Dalyvavimas projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ leido aštuoniose bibliotekose atnaujinti
kompiuterinę įrangą.
 Atnaujinus Viešosios interneto prieigos įrangą, 20 proc. išaugo lankytojų skaičius.
 Įrengta nauja inovatyvių veiklų edukacinė erdvė šeimoms, kurioje vedamas edukacinis
užsiėmimas „Roboteka“.
 Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ nuo 2019 metų balandžio mėnesio dalyvauja
Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo programoje NAPLE Sister Libraries (Europos
viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo programa).
 Bibliotekose atostogavo 301 vaikas, apsilankė vasaros stovyklos užsiėmimuose 2200
kartų.
 Prie „Židinio“ bibliotekos įrengta lauko terasa, prie Viešosios – labai populiarus knygų
mainų namelis.
 Keturios Šiaurinės, „Židinio“ ir „Žaliosios pelėdos“ ir Smėlynės bibliotekų darbuotojos
už turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu apdovanotos LR švietimo ir
mokslo ministerijos padėka bei edukacine – pažintine 2 dienų kelione į Varšuvą (Lenkija).
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 Toliau sėkmingai įgyvendinamas kvalifikacijos tobulinimo tęstinumas: 43
bibliotekininkai, administracijos ir techniniai darbuotojai mokėsi ir įgijo naujų žinių net 56
seminare ir kituose mokymuose.
 Sėkmingai bendradarbiavome net su 127 įvairiomis organizacijomis: 50 švietimo ir
mokslo įstaigų, 7 vietos bendruomenėmis, 18 verslo partnerių, 52 kitomis įstaigomis,
organizacijomis, asociacijomis, draugijomis, centrais ir pan.
 Dalyvavome miesto renginiuose (Miesto gimtadienio šventėje, „Susitikime
penktadienį“ renginiuose, EXPO Aukštaitija 2019) ir šias mums netradicines darbo formas
sėkmingai išnaudojome bibliotekų bei jų paslaugų reklamai.
 Miesto žmonėms per metus suorganizuota 1343 renginiai (447 iš jų – vaikams),
kuriuose apsilankė net 17750 lankytojų.

Panevėžio miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė

Loreta Breskienė

https://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/lietuvos-biblioteku-statistika/savivaldybiu-viesujubiblioteku-ataskaitos
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